Agencj a Restrulctut'vzacj i i lvloderni zacj i Rolnictu,a
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Uprzejmie proszq o tozpowszechnienie w(rtid mieszkatio6w' Gminy Moriki komunikatu
Pana Daniela Obajtka Prezesa Agencji Restrukturyzacji

i N{odemizacji

Rolnictwa dotycz4cego

uptJ'r.r'u terminu skiadania raaiosk6w-o przyznanie platno5ci bezpodr,edniolr za 2016 rok.
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i ModerniracJt Rolnictvre prz54nmine:

I"6 mqia uplywa termin sktadamla wnioskdw o przyznnnle
ntly u[lr]ilru lllliluffffitfifl nrtumrffffi$nh[rftfufr ftlfl fffu uuuuil I iluyll trr
w Biurzc Powiatowlm ARihdR, Wniosek moenr atoiyd osobi$cie,lub przez upowaturiolq
osob.q, wyslad feje.strowsnq puery.ltr4 pocztow4 lub poczt4

elekronicznq

Kazdy rulnik, kt6ry ubiegai siq o przyznanie plarnosci beepodrednich
otrzymat z Ageacji wstqpnie wypehiony taw. wniosek spersoualizowany.

w zesztym

roku,

Wniosek o przyanaoie platno*ci bezpofuednich zE 2016 rok moif,a pobmd takte na suonie
intemetowej ARiIvlR www.arimr.gov.pl lub wypelnit e-wniosek.
Wceednic.jsze zt0teuie mioslu pozwoli ra szybk4 jego oceng oraz da mozliwo$d na
poprawienie eweutualrtych btqddw
terrtnitrie umotliwiaj4cynt przymanie platno$ci
bezpo$rednich. Je$li qkaze siq, 2e dotony qruose,k jest uiekompletny, kierownik Eiura
Powiatowego ARiIvIR, uiczwlocznie po jeso otrz)'maxiu, irtfotmuje rolnika o stwiendaonych
brakach oraz o skutkaeh ich aieusuniqcia w terminie dq 10 czerwcd 2016 r.

$

usunie brakdw do l0 czerrvca 2016 r., wniosek
platno.{ci jest rozpatry"wany w zaluesie, w jakim eostal prawidlowo w;pelniony.

W przypadku, gdy rolnik nie

o przyznanie

Kto atoiy wniosek o przyanaflie ptatno$ci obsaarowych za,2OL6 r. do 16 maja rnote licryi na
gtrzymafiie ich w pglnej wysokosci. Kto nie zdqty rlotyi kornptstnego wuiosku w tyn
teffninie, bqdzie mial jav.cze Seanse aobid to do l0 ei,enuca, ale rrvdwczas ea ka*dy tohoczy
dzieri op6*rienia nalEine piatno$ci bgdqponniejszalle a l%.
W 2016 roku na realizacjq ptalnofci beepo$rednich zostanie ptteznsczorlq krryota ok. 3,4 mld
oufo.
Na jednym fonrrularar wniosku rolniuy mogqubiegac siq o przyznanie

rdinych form pomocy.

Agcncja przypaminr, f,e rolnicy, ktdrzy posiadaj4 co najmniej 10 ha.gruutdw ornych mrsEq
srosowad dywersyfik*jg upaw, a rolnicy posiadajqcy pa'nyzej 15 hektardw gruntSw omych
dodatkowo sq zoborv{qpani utrzSrmywad w gcspodarstwie abszary proehologicene (EFA}"
Wiecej irforuracji na stronie intemetowej www.arirnr.goY'pl
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