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Dopłaty bezpośrednie 2021 - jakie zmiany planuje MRiRW?
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Resort rolnictwa przed zbliżającą się kampanią wnioskową planuje
wprowadzić kilka zmian w ustawie o płatnościach bezpośrednich. Zmiany
przewidują ułatwienia w składaniu dokumentów w czasie pandemii, jednak to
nie wszystko. Sprawdźmy więc jak dokładnie będą wyglądały dopłaty
bezpośrednie 2021.
MRiRW uzasadnia, że powodem wprowadzenia zmian jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa
unijnego. Rolnicy, którzy będą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie 2021 muszą przygotować się
na kilka zmian, które przedstawiamy poniżej.

Dopłaty bezpośrednie 2021 – termin składania wniosków
Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie
w 2021 r. W uzasadnieniu do ustawy czytamy bowiem, że może on ulec zmianie – określa się
ostateczny termin składania zmian do wniosku przypadający na dzień 31 maja roku, w którym
został złożony wniosek. Jednakże ta zmiana ma charakter porządkowy. Polega na włączeniu do
przepisów krajowych terminu wynikającego z przepisów UE. Zgodnie z tym, zmiany dotyczące
terminu mają obowiązywać już od tegorocznej kampanii wniosków o dopłaty bezpośrednie 2021.

Dopłaty bezpośrednie 2021. Sprawdź z jakich dotacji możesz jeszcze skorzystać – Nabory PROW na
początku 2021 – na co można otrzymać pieniądze?

Korzystanie ze zdjęć geotagowanych
Kolejna ze zmian przewiduje możliwość korzystania przez ARiMR i rolników ze zdjęć
geotagowanych. Są to zdjęcia zawierające informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca
w którym go wykonano. Zdjęcia geotagowane będą stanowiły dokument urzędowy – czytamy
w uzasadnieniu. Co więc to oznacza dla rolnika? Otóż rolnik może wykorzystać zdjęcia jako dowód
w sytuacjach, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia. Wówczas wtedy jak podano
w uzasadnieniu – można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem
deklaracji rolnika, czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

1/3

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

Wprowadzane zmiany mają być doprecyzowane, aby nie pojawiały się wątpliwości przy interpretacji
w momencie postępowań sądowo – administracyjnych. Rozwiązanie takie będzie korzystne zarówno
dla rolników jak i ARiMR – podkreślono w uzasadnieniu.
Możliwość składania dokumentów elektronicznych w czasie pandemii COVID-19
Zmiany przewidują również wprowadzenie ułatwień przy składaniu niektórych dokumentów np.
uzupełnień braków we wniosku w postaci dokumentu elektronicznego.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w projekcie ustawy- Projekt ustawy o zmianie
ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Dopłaty bezpośrednie 2021. Sprawdź z jakich dotacji możesz jeszcze skorzystać – Nabory PROW na
początku 2021 – na co można otrzymać pieniądze?
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