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Dopłaty bezpośrednie 2017: przypominamy o zmianach!
Autor: Małgorzata Chojnicka
Data: 27 stycznia 2017

W tym roku ulegną zmianie dopłaty bezpośrednie do produkcji
rolnej. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 21 października
2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 2037) i mają zastosowanie od
kampanii 2017. Przypominamy, co dokładnie się zmieni!
Wsparcie związane z produkcją (tzw. dopłaty bezpośrednie) nadal będzie realizowane w 4 sektorach
produkcji zwierzęcej (młode bydło, krowy, owce, kozy) i 8 sektorach produkcji roślinnej (buraki
cukrowe, rośliny wysokobiałkowe, owoce miękkie, ziemniaki skrobiowe, pomidory, chmiel, len,
konopie włókniste).
– W ramach przeglądu funkcjonowania tego instrumentu, wprowadzono zmiany w odniesieniu do
sektora młodego bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich
i buraków cukrowych – informuje Dariusz Mamiński, główny specjalista z Biura Prasowego
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Ponadto odstąpiono od zasady automatycznego
wykluczenia z płatności gruntów, które – poza wykorzystaniem rolniczym – służą jako lotniska,
boiska sportowe i pola golfowe.
Zmiany w dopłatach bezpośrednich:
1. Dofinansowanie tylko na pierwsze 20 szt. zwierząt
2. Owce i kozy po nowemu
3. Rośliny wysokobiałkowe podzielone na 2 grupy
4. Dopłaty tylko do truskawek
5. Koniec kwotowania produkcji cukru
Ponadto odstąpiono od zasady automatycznego wykluczenia z płatności gruntów, które –
poza wykorzystaniem rolniczym – służą jako lotniska, boiska sportowe i pola golfowe.
Dariusz Mamiński, MRiRW

Trwają prace nad rozporządzeniami
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– W MRiRW trwają prace legislacyjne nad projektami 2 rozporządzeń wykonawczych do ustawy
o płatnościach, mianowicie zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski
w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – podsumowuje
Dariusz Mamiński. – Zostaną one wkrótce przekazane do konsultacji publicznych i udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
Planowane jest wejście w życie przepisów z dniem 15 marca 2017 r.
Zmiany zawsze budzą niepokój, a rolnicy podkreślają, że najgorsza jest
nieprzewidywalność, bo trudno wówczas planować wieloletnie działania. Są one obarczone
zbyt dużym ryzykiem. Za kilka miesięcy okaże się, kto tym razem zyskał, a kto stracił.

Pełne informacje i komentarze do zmian w dopłatach znajdziecie w galerii!

Więcej bieżących informacji w artykule: Przedłużony termin składania wniosków o płatności
bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

2/3

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

