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

Zaliczki dopłat 2020 wystartują w połowie października
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Data: 3 września 2020

Zaliczki dopłat 2020, a także PROW ruszą 16 października. Tak wynika
z Rozporządzenia MRiRW, które obecnie jest opiniowane. Zaliczki mają trafić
na poczet płatności bezpośrednich, a także PROW.

Zaliczki dopłat 2020 wypłacane w dwóch wysokościach
Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich rozpocznie się z dniem 16 października br. Jeśli chodzi
o płatności bezpośrednie ich wysokość wyniesie 70 %, natomiast w przypadku płatności z PROW
zaliczka stanowi 85 % kwoty całej dotacji.
Jak podano w Rozporządzeniu zaliczkę otrzymają rolnicy realizujący działanie:

rolno-środowiskowo-klimatyczne
rolnictwo ekologiczne
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi, lub innymi szczególnymi
ograniczeniami
Poza tym, zaliczkę otrzymają również rolnicy realizujący działanie ,,Zalesienie gruntów rolnych
oraz zalesienie gruntów innych niż rolne”.
Przy ustalaniu wysokości zaliczki bierze się pod uwagę jak zawsze powierzchnię gruntów, albo liczbę
zwierząt stwierdzonych podczas kontroli administracyjnej.

Zaliczki dopłat 2020 pomimo kontroli na miejscu?
Zaliczki dopłat 2020 trafią do rolników po zakończeniu kontroli administracyjnej prowadzonej
przez pracowników Agencji. Zaliczka ma trafić również na konto producenta rolnego, pomimo tego,
że kontrola na miejscu w jego sprawie nie jest zakończona. Można o tym przeczytać
w Rozporządzeniu.
Jest to możliwe dzięki obecnym przepisom, które tworzone są w ten sposób, aby kontrola na
miejscu nie blokowała wypłaty zaliczki dopłat bezpośrednich.
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Większość wniosków jest już zatwierdzonych, dlatego zaliczki
dopłat 2020 niebawem się pojawią
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest przygotowana do wypłacania
zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich – poinformował o tym prezes ARiMR Tomasz
Nowakowski.
Ponadto, dodał, że 75 % wniosków o dopłaty posiada status zatwierdzonych do wypłaty.
Myślę, że do końca września dojdziemy do 90 proc., tak, by od 16 października zacząć
wypłacać zaliczki– powiedział szef ARiMR.

Pieniądze trafią szybciej do rolników dzięki listom zleceń wypłat
w formie elektronicznej
ARiMR chce przyśpieszyć wypłatę dopłat dzięki wysyłaniu listy zleceń płatności do Centrali w formie
elektronicznej. W przeciwieństwie do formy papierowej praktykowanej obecnie w placówkach
ARiMR.
– Do usprawnienia wypłat chcemy wprowadzić system (eLZP) do automatycznego przesyłu
list zleceń płatności. Został on już przetestowany – podkreślił prezes Agencji.

Na koniec dodał, że w tym roku okaże się czy powyższy system jest wydolny realizować również
duże zlecenia płatności.
Źródło: Polskie Radio 24

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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