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KE kieruje dodatkowe wsparcie dla rolników!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 20 kwietnia 2020

KE kieruje dodatkowe wsparcie dla rolników! Wyższe i przyśpieszone zaliczki
dopłat i mniej kontroli w terenie – to propozycje w związku z epidemią
COVID-19. Ich celem jest wsparcie sektora rolnego i zapewnienie stałych
dostaw żywności w dobie pandemii koronawirusa.

Wyższe dopłaty pomimo KnM to pierwsza propozycja
KE chce pomóc sektorowi rolno-spożywczemu, dlatego zwiększa środki pieniężne rolnikom
przyznając wyższe zaliczki dopłat bezpośrednich w 2020r. Ich wysokość zwiększy się z 50% do
70%. Natomiast, zaliczki za płatności z PROW wyniosą 85%. Wcześniej wynosiły one 75%.
KE kieruje dodatkowe wsparcie, dlatego wypłata powiększonych zaliczek rozpocznie się od połowy
października. Aby zapewnić większą elastyczność państwom członkowskim KE wyraziła zgodę na
wypłatę dopłat przed zakończeniem kontroli na miejscu prowadzonej przez ARiMR.

Wykorzystanie zdjęć satelitarnych zamiast kontroli w terenie
Komisja Europejska na czas trwającej epidemii chce zmniejszyć z 5 do 3% ilość fizycznych
kontroli kwalifikowalności na miejscu. KE kieruje dodatkowe wsparcie i zapewnia o elastyczności
w terminach przeprowadzania kontroli w terenie. Państwa członkowskie będą miały możliwość
skorzystania z alternatywnych sposobów przeprowadzania kontroli w gospodarstwach. Chodzi tutaj
głównie o zdjęcia satelitarne i zdjęcia oznaczone tagami geograficznymi. Taki sposób kontroli
pozwala efektywnie wykorzystać zasoby zmniejszając jednocześnie obciążenie administracyjne.
Dzięki temu nie powinny nastąpić opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o dopłaty.

KE kieruje dodatkowe wsparcie dla rolników – wydłużenie terminu
składania wniosków
Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie terminu składania wniosków o płatności
bezpośrednie. Pierwotnie termin upływa 15 maja br., jednak KE dała ,,zielone światło” państwom
członkowskim na wydłużenie terminu do 15 czerwca br. Jednakże ostateczna decyzja w tej
sprawie zależy od ministra rolnictwa, który wyraża chęć przedłużenia terminu, jeśli zajdzie
taka potrzeba. Rolnicy muszą jednak pamiętać, że jeśli termin składania wniosków zostanie
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wydłużony, to ARiMR może wydłużyć termin na ich rozpatrzenie w ramach kontroli
administracyjnej.
KE umożliwia swobodny przepływ towarów
Komisja Europejska współpracuje z państwami członkowskimi, aby zapewnić jednolity przepływ
towarów w ramach tzw. zielonych korytarzy, o czym pisaliśmy tutaj.
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