Gostynińskie Biuro Powiatowe
ul. Dybanka 4
09-500 Gostynin

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina:
trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet
15 marca ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych
z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie
za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych
z PROW można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji
eWniosekPlus. Oznacza to, że nie są przesyłane do rolników papierowe wnioski
spersonalizowane. Nie ma także możliwości składania oświadczeń o braku zmian
w stosunku do roku ubiegłego.
Rolnicy, którzy nie posiadają komputera mogą liczyć na pomoc techniczną w Biurze
Powiatowym, gdzie znajdują się specjalne stanowiska do wysłania wniosku. Jednocześnie
informujemy, że pracownicy ARiMR nie wypełniają wniosków o płatności.
Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny
numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7.00-19.00 oraz w sobotę 10.0016.00) lub bezpośrednio do Gostynińskiego Biura Powiatowego (24) 235 00 56 (w dni
robocze w godz. 8.00 do 15.00).
Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby
Rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, uprzednio umówili się telefonicznie
na konkretny, wyznaczony termin. Pozwoli to uniknąć kolejek przed naszymi placówkami
i zadbać o bezpieczeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.
W tym roku wnioski o dopłaty Rolnicy mogą składać do 17 maja (poniedziałek). Możliwe
jest również złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 2021
roku. Spowoduje to jednak sankcje w postaci obniżenia kwoty płatności o 1 proc. za każdy
dzień roboczy zwłoki. Zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021
roku.
Szanowni Państwo!
Zachęcamy, by nie pozostawiać złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie na
ostatnią chwilę. Warto zadbać o to, aby mieć czas na dokonanie ewentualnych
poprawek czy zmian, bez ryzyka utraty części należnych dopłat.

