Uwaga! Wydłużony termin naboru!
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków
prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
wydłużony do 17 czerwca 2020 r.
Więcej na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-wydluzony-terminnaboru.html

Dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń
Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia
potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w roku 2019.
Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019
można składać od 2 marca 2020 r. Pierwotnie termin na złożenie oświadczenia kończył się 15
kwietnia 2020 r.
Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie końcowego terminu,
podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni
kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie
później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.
Więcej na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/doplaty-2020-nowy-terminskladania-oswiadczen.html

Komunikat w sprawie wniosków o odroczenie terminu
spłaty zadłużenia
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o
możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do
czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W tym celu ułatwienia Państwu skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, przygotowaliśmy
specjalny wzór wniosku (wzór do pobrania tutaj).
Wnioski o odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów
Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:
1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR - INFO@arimr.gov.pl
3. pocztą tradycyjną
W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie
terminu spłaty zadłużenia mogą być przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w
placówkach terenowych ARiMR.

