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Złożyłeś wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019?
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Złożyłeś wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019? Rolnicy, którzy to zrobili do 31 maja mogą
liczyć, że otrzymają należne im pieniądze w pełnej wysokości. Spóźnialscy, którzy
przekroczyli ten termin – dostaną ich mniej. Kiedy upływa ostateczny termin składania
wniosków?
Pani Urszula Kowalczyk z Pomorza złożyła eWniosekPlus zaraz po ogłoszeniu naboru. Oswoiła się
już z aplikacją, która w poprzednim roku sprawiła jej wiele problemów

fot. Fotolia
Wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019 – większość rolników już go złożyła! ARiMR otrzymała już 1,3
mln takich wniosków

– Nie było tak źle, rok temu było zdecydowanie trudniej. Wtedy nie udałoby mi się tego
zrobić bez pomocy dzieci – opowiada Urszula Kowalczyk. – Teraz poszło szybciej i było łatwiej
– dodaje.

Kary dla spóźnialskich
ARiMR informuje, że do 4 czerwca złożonych zostało 1,3 mln wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich. Z analizy dokumentów, jakie znajdują się w aplikacji eWniosekPlus
wynika, że aż 6 tys. wniosków pozostaje nadal zapisanych w formie roboczej.
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– Dlatego prosimy rolników, żeby sprawdzili czy na pewno ich wnioski zostały przesłane do
ARiMR. Można to zrobić sprawdzając czy wniosek jest w zakładce „wysłane” lub czy
przesłane zostało potwierdzenie złożenia wniosku – apeluje ARiMR.

Ostateczny termin
Na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie rolnicy mieli w tym roku czas do 31 maja.
Wszyscy, którzy zrobili to w tym terminie mogą spodziewać się otrzymania płatności w pełnej
wysokości. Spóźnialscy, składający wnioski po tym czasie muszą liczyć się z obniżeniem dopłat
o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

ARiMR spodziewa się jeszcze około 15 tys. wniosków

Nabór kończy się ostatecznie 25 czerwca. ARiMR spodziewa się jeszcze około 15 tys. wniosków (w
porównaniu z ubiegłym rokiem).

Wniosek o dopłaty bezpośrednie 2019
Rolnicy po raz drugi już składali wnioski o dopłaty bezpośrednie przez internet, za pomocą aplikacji
eWniosekPlus. Gospodarze chętniej z niej korzystali – w analogicznym okresie poprzedniego roku
złożyli ich około 300 tys. mniej.
W tegorocznej aplikacji eWniosekPlus wprowadzonych zostało wiele ułatwień dla rolników.
Rozszerzone zostały informacje prezentowane w tabeli z działkami referencyjnymi, dodano tabele
z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce „podsumowanie”.
Wreszcie, pojawiły się również komunikaty informujące o wprowadzeniu błędnych danych.
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