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Dopłaty 2018 - szkolenia rozpoczęte - doradcy
Dolnośląskiego ODR ruszyli w teren
Autor: Tadeusz Śmigielski
Data: 13 lutego 2018

5 lutego br. w miejscowości Pełczyce w gminie Kobierzyce odbyło się
pierwsze szkolenie, pn. „Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok
2018 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej ewniosek”. Tym samym zaplanowane w całym kraju przedsięwzięcie, czyli
dopłaty 2018 zostało zainaugurowane przez dolnośląskich doradców.

To musi się udać
– Wykorzystujemy wszelkie możliwe okazje do kontaktowania się z rolnikami. Taką właśnie okazją
było spotkanie pracowników Urzędu Gminy z mieszkańcami Pełczyc w sprawie kanalizacji
– opowiada Monika Kruczek, doradca Z DODR we Wrocławiu.
– Zainteresowanie rolników nową aplikacją jest bardzo duże. Niektórzy są zaniepokojeni, czy
wszystko pójdzie dobrze, czy zdążą złożyć wniosek na czas. Jestem przekonana, że damy radę, bo
wszyscy zainteresowani bardzo tego chcą a to oznacza, że wszystko się uda.

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym…
Dolnośląscy doradcy o e-wniosku informują również przy okazji innych, branżowych spotkań
z rolnikami, które przeprowadzają w terenie. Wewnętrzne szkolenia dolnośląskich doradców
dotyczące obsługi e-wniosków rozpoczynają się 13 lutego, dzień po udostępnieniu aplikacji
przygotowanej przez ARiMR. Później z obsługą i ćwiczeniami na próbnej aplikacji zapoznani będą
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rolnicy.
– Spodziewamy się dużej ilości odwiedzin w naszych biurach – prognozuje Monika Kruczek – ale
jesteśmy do tego dobrze przygotowani – dodaje.
Rolnicy są informowani, z jakimi dokumentami powinni przyjść do biur doradców aby otrzymać
pomoc. Dotyczy to również tych, którzy zamierzają składać oświadczenia. – Dołożymy starań, aby
cała akcja składania wniosków przebiegła pomyślnie.
Liczymy się również z możliwością pełnienia dyżurów w biurach powiatowych ARiMR – dodaje
Monika Kruczek, specjalista z DODR. Można więc optymistycznie ogłosić, że za kilka dni akcja
dopłaty 2018 wkroczy w pełną fazę realizacji.

A jak wygląda akcja dopłaty 2018 u sąsiadów?
Lubuski ODR, podobnie jak inne ośrodki doradztwa czeka ze szkoleniami na zapowiedziana na 12
lutego aplikację w wersji demo, która ma być udostępniona na stronie internetowej
Agencji. Z aplikacją najpierw zapoznają się doradcy a następnie rolnicy.

Zrzut ekranowy z www.arimr.gov.pl

Trwa więc oczekiwanie, ale jednocześnie w ramach samokształcenia pracownicy ośrodków
doradztwa zapoznają się z otrzymanymi materiałami, prezentacją zamieszczoną na stronach ARiMR
i nagraniem ze szkolenia z 29 stycznia przeprowadzonego w Centrali dla osób, które chciałyby
świadczyć usługi wypełniania e-wniosków. Pierwszy instruktaż pracowników LODR zaplanowano
pod koniec lutego a następne w marcu. Potem przyjdzie kolej na rolników.

Kto pierwszy, ten lepszy

2/3

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

– Na terenie mojej gminy będę zachęcała rolników do zapisywania się na listę – mówi Krystyna
Opiła z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żaganiu. – Na podstawie ubiegłorocznych
doświadczeń myślę, że będę w stanie pomóc rolnikom wypełniając trzy wnioski dziennie.
W zeszłym roku pomogłam wypełnić wnioski 94 osobom. Chodzi o to, aby zapobiec sytuacji, że pod
koniec terminu składania wniosków po pomoc przyjdzie kilkudziesięciu rolników jednocześnie. Już
teraz zachęcam, aby nie zwlekać ze składaniem wniosku i przygotować wcześniej niezbędne
dokumenty i informacje o gospodarstwie.
Nie ma również, jak do tej pory, informacji o wysokości opłaty za pomoc w wypełnianiu wniosku.
Wydaje się, że pozostanie ona niezmieniona i jak dotychczas uzależniona od powierzchni
gospodarstwa i ilości działek.
Tak więc dużymi krokami zbliża się przedsięwzięcie – dopłaty 2018, które od tego roku stanie się
standardem w składaniu wniosku o płatności. Pozostanie jeszcze tylko przeprowadzenie szkolenia
rolników dotyczące aplikacji e-wniosekPlus.
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