7 stycznia 2019

Szkolenie dla rolników
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Garwolinie informuje, że w tym roku istnieje obowiązek złożenia wniosku o dopłaty
obszarowe na rok 2018 w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji eWniosekPlus,
dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
Korzystanie z aplikacji eWniosekPlus wymaga utworzenia konta poprzez podanie danych
weryfikacyjnych:

swojego numeru identyfikacyjnego (numer ewidencji producentów),
8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z
numerem w ewidencji producentów),
kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w
przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy
wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku
2017, należy wprowadzić wartość 0).
Rolnicy, w których gospodarstwach nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2017,
mają możliwość złożenia Oświadczenia do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR,
potwierdzającego brak wystąpienia tych zmian.
Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na
rok 2017 deklarował:
powierzchnię gruntów ornych większą niż 10 ha
płątność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, powierzchni upraw
roślin pastewnych, płatność do powierzchni ziemniaków skrobiowych, truskawek,
pomidorów oraz konopi włóknistych
płatność do bydła i krów
płatność dla młodych rolników
Termin złożenia Oświadczenia to 15 luty 2018 r. – 14 marca 2018 r.
Druk Oświadczenia oraz wszelkie informacje, dostępne będą na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl w Biurze Powiatowym ARiMR Miętne ul. Garwolińska 3, lub
pod numerem tel. 25 682 07 95.
W związku z obowiązkiem złożenia wniosków o dopłaty obszarowe na rok 2018 w formie
elektronicznej przy użyciu aplikacji eWniosekPlus, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w
Garwolinie zaprasza rolników z gminy Parysów do wzięcia udziału w szkoleniu, które
odbędzie się 21 lutego 2018 r. o godzinie 10:00 w remizie OSP w Parysowie przy ul.
Sportowej 3.
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