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Dopłaty bezpośrednie 2019 – ruszył nabór wniosków
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Można już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie przez internet.
Gospodarze mieli w poprzednim roku duże problemy z aplikacją
eWniosekPlus – czy teraz będzie lepiej? Dopłaty bezpośrednie 2019 – co
jeszcze warto wiedzieć?
ARiMR przypomina, że rolnicy po raz drugi będą ubiegać się o przyznanie płatności obowiązkowo
przez internet. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, z którą gospodarze mieli w poprzednim roku
dużo problemów. Czy teraz będzie już łatwiej?

Będzie łatwiej?

fot. fotolia.pl
Dopłaty bezpośrednie 2019 – po raz drugi w historii rolnicy będą wypełniać wnioski przez internet.
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Wnioski przez internet złożyło w ubiegłym roku około 900 tys. rolników. To większość z 1,3 mln
ubiegających się o dopłaty. Po nieudanym – zdaniem rolników starcie aplikacji eWniosekPlus
ARiMR wprowadziła w tym roku pewne udoskonalenia. Mają one ułatwić korzystanie
z aplikacji a także dostosować obsługę wniosków do obowiązujących przepisów. Co się
zmieniło?
Agencja informuje, że m.in. informacje prezentowane w tabeli z działkami referencyjnymi zostały
rozszerzone o listę działek rolnych położonych na danej działce referencyjnej. Rozszerzono
funkcjonalności w zakresie zastępowania i wycofywania zwierząt w ramach płatności do bydła
i płatności do krów a także – rozszerzono wydruk wniosku i przeglądu danych o informacje
o składnikach międzyplonu w ramach EFA.

Dopłaty bezpośrednie 2019
Wprowadzono również modyfikacje, które mają zapobiec problemom, jakie wystąpiły podczas
wypełniania niektórych wniosków rok temu. – Agencja prześle rolnikom wstępnie wypełniony
wniosek tzw. wniosek spersonalizowany wraz z załącznikami wersji papierowej (będzie to
robiła do 2020 r.). Należy jednak traktować go jedynie informacyjnie – informuje ARiMR.
Gospodarze, którzy nie mają dostępu do internetu lub mają problemy z wypełnieniem wniosków,
mogą skorzystać z pomocy doradców ODR-ów i pracowników Agencji. Podobnie, jak w roku
ubiegłym w biurach powiatowych ARiMR przeznaczone są do tego komputery z dostępem do
internetu.

Wypełnianie wniosku

Nabór wniosków potrwa do 15 maja 2019 roku
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Wszyscy, którzy będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, powinni zacząć od utworzenia konta
w aplikacji eWniosekPlus. Muszą przy tym podać: numer identyfikacyjny producenta – „numer
gospodarstwa”, kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 a
także 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Zalecane jest również podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą powiadomienia.
– Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych
spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 lub na
dodanych nowych działkach referencyjnych (ewidencyjnych). Po wyrysowaniu uprawy
rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy – informuje ARiMR.
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