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Wnioski o płatności bezpośrednie 2021- szykują się zmiany
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Rolnicy już niedługo będą składać wnioski o płatności bezpośrednie 2021,
dlatego resort rolnictwa już teraz przygotowuje zmiany, które zaczną
obowiązywać od tegorocznej kampanii. Zmiany o których mowa mają
dotyczyć danych i map, z których rolnicy korzystają przy wypełnianiu
wniosków. Co więc dokładnie ulegnie zmianie? Sprawdźmy!
Wspomniane zmiany wynikają z projektu Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych
wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego. Obecnie projekt ten znajduje się na etapie konsultacji społecznych, które
potrwają do 26 lutego br. Zmiany zawarte w dokumencie zaczną natomiast obowiązywać już od 15
marca br.

Wnioski o płatności bezpośrednie 2021 – więcej danych we wniosku
MRiRW chce wprowadzić zmiany, które polegają na rozszerzeniu zakresu danych podawanych
we wniosku o dopłaty o poszczególne uprawy. Jak podano w uzasadnieniu ma to pomóc
w pozyskiwaniu informacji na potrzeby obsługi działań PROW takich jak:
Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A–D),
Premie dla młodych rolników,
Restrukturyzacja małych gospodarstw.
Przypomnijmy, że w przypadku tych trzech programów jednym z warunków przyznania pomocy jest
wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Przy ustalaniu tej wielkości jak wiadomo bierze się pod uwagę
uprawy w plonie głównym. Dotychczas te informacje pozyskiwane były od rolników, których
obowiązuje dywersyfikacja upraw, jednak od bieżącej kampanii te dane będą zdobywane od
wszystkich producentów rolnych składających wnioski o płatności bezpośrednie 2021, co
pozwoli wykorzystać dane również w ramach realizacji programów z PROW.

UWAGA – Niższe dopłaty unijne dla rolników zmuszą ich do zielonych praktyk?
M.in. w artykule: Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii żąda, aby PiS dotrzymało obietnicy w sprawie
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dopłat bezpośrednich.

Mniej kontroli i większa dostępność usług doradztwa rolniczego
W uzasadnieniu podkreślono, że wprowadzenie tych zmian pozwoli zmniejszyć o około 90 proc. ilość
kontroli w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Czyli kontroli, które przeprowadza się
w ramach działań PROW.
Ponadto, projektowana zmiana ma przyczynić się do poprawy dostępności usług doradztwa
rolniczego. Obecnie, w drugim kwartale danego roku, większość czasu doradcy poświęcają na
wsparcie rolników przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przez co
rolnicy ubiegający się o ww. działania PROW nie otrzymują oczekiwanego wsparcia – uzasadniono
w projekcie rozporządzenia.

Wnioski o płatności bezpośrednie 2021 bez map dla nowych
beneficjentów
Druga ze zmian we wnioskach przewiduje rezygnację z udostępniania materiałów graficznych
wskazujących położenie gruntów rolnych. Dotyczy to rolników, którzy po raz pierwszy ubiegają się
o dopłaty. MRiRW uzasadnia to tym, że wnioski o płatności bezpośrednie 2021 składane są w formie
dokumentu elektronicznego, dlatego nie ma potrzeby udostępniania map w formie drukowanej.

Uwaga. Są zmiany w dopłatach bezpośrednich za 2021 rok. O tym, jakie wprowadzono
zmiany w płatnościach dla rolników za 2021 rok dowiesz się czytając artykuł – Jakie będą
dopłaty za 2021 rok?

Więcej szczegółowych informacji na temat zmian można znaleźć w projekcie rozporządzenia –
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Czytaj również: Dopłaty bezpośrednie 2021 – jakie zmiany planuje MRiRW?
Przypomnijmy, że od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie, a także obszarowe PROW składane są
w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Logowanie do aplikacji eWniosekPlus
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Sprawdzamy co zrobić, aby wypełnić wnioski o płatności bezpośrednie 2021? W tym celu rolnicy
będą musieli najpierw zalogować się bądź zarejestrować do aplikacji eWniosekPlus. Przy pierwszej
rejestracji do aplikacji należy podać dane weryfikacyjne takie jak:
swój numer identyfikacyjny producenta (numer EP),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego,
kwota ostatniego przelewu z ARiMR w 2020 r.
Zarówno przy tworzeniu konta, jak i przy resetowaniu hasła należy podać kwotę ostatniego przelewu
z ARiMR wypłaconego w 2020 r. Przypomina o tym ARiMR w komunikacie udostępnionym
w zakładce eWniosekPlus: Od dnia 27 stycznia 2021 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji
eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?”
w polu należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2020.
Aplikacja eWniosekPlus po zalogowaniu udostępnia rolnikom dane, które są wygenerowane na
podstawie deklaracji z zeszłego roku.

Tryb uproszczony i pełny
Wnioski o płatności bezpośrednie 2021 w aplikacji eWniosekPlus będzie można wypełnić i złożyć
w trybie uproszczonym, lub pełnym.
Pierwszy z nich umożliwia przegląd danych i złożenie wniosku bez konieczności edycji danych. Tryb
ten dostępny jest dla rolników:
uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw,
dla których powierzchnia gruntów ornych zgodnie z bazą referencyjną ARiMR
wynosi poniżej 10 ha.
Pod warunkiem, że rolnicy nie ubiegają się o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne,
rolnośrodowiskowe, ekologiczne, lub zalesieniowe.
Tryb pełny natomiast umożliwia pełną edycję wniosku elektronicznego w ramach trzech, dostępnych
zakładek: wniosek, mapa i podsumowanie.

Kiedy można złożyć wniosek papierowy?
Jak powszechnie wiadomo wnioski o płatności bezpośrednie 2021 w formie papierowej nie będą
przyjmowane. Jednak jak podaje ARiMR jest jeden wyjątek od tej reguły:
Złożenie wniosku w formie papierowej będzie możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są
w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy
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technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR.
Źródło: BIP Rządowe Centrum Legislacji
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