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Rozwój infrastruktury wiejskiej? Jest nowy pomysł!
[Aktualności]
Autor: agroFakt.pl
Data: 20 marca 2019

W miniony piątek powołano zespół ds. infrastruktury obszarów wiejskich.
Jednostka działa w ramach Porozumienia Rolniczego.
O czym jeszcze piszemy w dzisiejszych Aktualnościach rolniczych?
• Płatności bezpośrednie i obszarowe – nabór wniosków
• Przydatne narzędzie do oceny PROW
• Powstał zespół ds. infrastruktury obszarów wiejskich

Płatności bezpośrednie i obszarowe – nabór wniosków
15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych
PROW za 2019 r. Dokumenty można składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Podobnie jak w roku ubiegłym, wykorzystywane będą następujące
rodzaje świadczeń bezpośrednich:
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jednolita płatność obszarowa;
płatność za zazielenienie;
płatność dodatkowa;
płatność dla młodych rolników;
wsparcie związane z produkcją (płatność do: bydła; krów; owiec; kóz; powierzchni upraw
roślin strączkowych na ziarno; powierzchni upraw roślin pastewnych; buraków cukrowych;
ziemniaków skrobiowych; truskawek; pomidorów; chmielu; lnu; konopi włóknistych);
płatność niezwiązana do tytoniu (w ramach przejściowego wsparcia krajowego).

Na jednym formularzu wniosku można również ubiegać się o przyznanie płatności
obszarowych realizowanych w ramach PROW 2014–2020 (płatności ONW; płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej; płatności ekologicznej; premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej) oraz
w ramach PROW 2007–2013 (płatności kontynuacyjnej na zalesianie). Rolnicy, którzy w 2015 r.
przystąpili do systemu dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu,
zastępującą inne płatności finansowane z budżetu unijnego. Wystąpienie z systemu dla małych
gospodarstw jest możliwe w terminie do 30 września br. (Nie jest już natomiast możliwe przystąpienie
do tego systemu). Termin składania wniosków o przyznanie płatności za 2019 r. potrwa do 15
maja br. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus udostępnionej na stronie
internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Przydatne narzędzie do oceny PROW
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W ramach działania Punktu Informacyjnego Sieci ds. Ewaluacji (Evaluation Helpdesk)
stworzono nowe interaktywne narzędzie decyzyjne: „Dane do oceny osiągnięć i skutków PROW”.
Ma ono służyć do wsparcia oceny osiągnięć i skutków PROW w 2019 roku oraz ex post. Narzędzie
daje możliwość wglądu w wybór metod oceny, które można wykorzystać do oceny wspólnych
wskaźników oddziaływania PROW, a także niezbędnych danych i źródeł informacji na poziomie UE.

Ponadto zawiera zalecenia dotyczące możliwych rozwiązań w celu przezwyciężenia brakujących
danych na poziomie krajowym i regionalnym. Narzędzie zostało oparte na Wytycznych: Ocena
osiągnięć i oddziaływania PROW w 2019 r. opracowanych w zeszłym roku. Punkt Informacyjny
Sieci ds. Ewaluacji zachęca do podzielenia się doświadczeniami na temat narzędzi, wysyłając
wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@ruralevaluation.eu. Więcej informacji na stronie
Krajowej Sieci Wsparcia Rolniczego.
Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Powstał zespół ds. infrastruktury obszarów wiejskich
W miniony piątek w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie nowo
powołanego zespołu ds. infrastruktury obszarów wiejskich. To kolejny zespół zasilający
struktury Porozumienia Rolniczego. – Staramy się tak zorganizować prace, aby pomóc
mieszkańcom wsi. Wyznaczamy obszary tematyczne z zakresu infrastruktury technicznej
i infrastruktury społecznej. Bardzo liczymy na to, że praca, którą wykonamy będzie przydatna
i pozwoli na poprawę warunków życia na terenach wiejskich, a także wspomoże różnego rodzaju

3/4

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

producentów, którzy tu działają – powiedział wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, który został
powołany na przewodniczącego zespołu.

W zespole przeważają przedstawiciele producentów różnych działów produkcji rolnej, ale są także
przedstawicie związków zawodowych, samorządów, a także świata nauki. Główne elementy
infrastruktury technicznej, którymi zajmie się zespół, to m.in. zabezpieczanie w wodę,
utylizacja ścieków, zarówno komunalnych, jak i poprodukcyjnych, a także zabezpieczenie
dobrej komunikacji na terenach wiejskich, budowa dróg. Prace zespołu będą dotyczyć również
infrastruktury społecznej, np. ochrony zdrowia, dostępności do leków i edukacji. W ramach
Porozumienia Rolniczego współpracuje 168 organizacji i związków rolniczych, a także reprezentanci
świata nauki, przetwórców, handlowców i konsumentów. Do prac merytorycznych wyodrębniono
10 zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań.
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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