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28 sierpnia br. podczas posiedzenia Komisji Europejskiej podjęto ważne
decyzje dla polskiego rolnictwa. Phil Hogan oznajmił, że – KE cały czas
pozostaje w bezpośrednim kontakcie z państwami członkowskimi. W związku
z czym, przygotowała dwie propozycje wsparcia dla rolników. O czym
dokładnie mowa? Sprawdźmy!

Większe zaliczki do dopłat
Za ponad miesiąc, a dokładnie od 16 października ruszy wypłata zaliczek w ramach płatności
bezpośrednich. Ich wysokość w tym roku zwiększy się z 50% do 70%.
Dodatkowo, na wyższą zaliczkę o 10% mogą liczyć beneficjenci starający się o dopłaty z PROW do
których należą:
„Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi
ograniczeniami (ONW).
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”.
Działanie „Rolnictwo ekologiczne”.
Poddziałanie „Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie
premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej”.

Derogacja w sprawie zazielenienia
Oprócz zwiększenia zaliczek Komisja Europejska wyraziła zgodę na odstępstwa w ramach EFA
w stosunku do międzyplonów. Ma to związek z długo trwającą suszą, której efektem ubocznym
jest m.in. mniejsza dostępność pasz dla zwierząt. Wspomniane odstępstwo dotyczy:
uznania gruntów ugorowanych jako uprawy odrębne, lub jako obszar
proekologiczny mimo tego, że prowadzono na nim wypas, lub zebrano z niego
plony;
wysiania międzyplonu w siewie czystym (w przeciwieństwie do obecnego siewu
jako mieszanki upraw) w sytuacji, gdy międzyplon przeznaczymy do wypasu, lub do
produkcji zielonki;
skrócenia okresu przetrzymywania międzyplonów do minimalnych 6 tygodni tak,
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aby rolnicy mieli możliwość wysiania w terminie upraw ozimych.
Warto przypomnieć, że o zwiększenie wysokości zaliczek z powodu suszy, a także o zmiany
w stosunku do EFA ubiegał się minister Ardanowski. Projekty rozporządzeń MRiRW poruszające
obydwie kwestie na chwilę obecną poddawane są opiniowaniu i konsultacją społecznym.

Siła wyższa w międzyplonach
Przypomnijmy, w przypadku, gdy rolnikowi nie uda się wysiać międzyplonu ścierniskowego do 20
sierpnia br., to może on wskazać inne elementy EFA przy przeprowadzanej kontroli na miejscu
w gospodarstwie. Ma to na celu „skompensowanie” nieobsianej powierzchni gruntów. Co więcej,
w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, które uniemożliwiają całkowity
wysiew międzyplonu rolnik powinien powiadomić kierownika biura powiatowego ARiMR
o zaistnieniu siły wyższej bądź nadzwyczajnych okoliczności.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
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