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Dopłaty 2020: milion wniosków od
rolników już w ARiMR

Jeszcze ponad dwa tygodnie mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Mimo utrudnień związanych z
epidemią, tegoroczna kampania przebiega sprawnie. Do 28 maja 2020 r. do ARiMR
wpłynęło już prawie milion wniosków o dopłaty.
W tym roku termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW został
przedłużony do 15 czerwca 2020 r. Do ARiMR wpłynęło do 28 maja blisko milion (988 tys.) wniosków,
co stanowi 75 proc. z 1,3 miliona, które w ubiegłym roku złożyli rolnicy.
Rolnicy ubiegający się o dopłaty, którzy chcą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w
odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności za roku 2019, mogą to zrobić jeszcze do 8 czerwca
2020 r. Po tym terminie będą musieli złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus lub w
wersji papierowej. Mają na to czas do 15 czerwca 2020 r.
Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można
składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin
ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.
Do 28 maja w Agencji zarejestrowano blisko 220 tys. oświadczeń o braku zmian w stosunku do
wniosku z roku poprzedniego.
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ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków
Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z
tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany za rok 2020.
W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok.
Wnioski można składać do 25 czerwca.
O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny
kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin
objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny,
żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.
Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego
producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on
powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego
przedsiębiorstwa”.
Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na
elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można
także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub
osobiście.
W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego.
Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.
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