
Marzec to z reguły czas pierwszych 
prac polowych i rozpoczęcia nowego 
sezonu wegetacyjnego. O tym, czy znaj-
dzie to swoje potwierdzenie w praktyce, 
zadecyduje oczywiście pogoda. Warto 
jednak już teraz przygotować się do na-
dejścia wiosny i zapoznać się wynikami 
ubiegłorocznego doświadczenia z upra-
wą mieszanek zbożowych przeprowa-
dzonego na poletkach doświadczalnych 
PODR w Lubaniu, a także z artykułem 
z zakresu agrotechniki kukurydzy prze-
znaczonej na ziarno.

W związku z tym, że wdrożenie no-
wego modelu WPR przesunięto na lata 
2023-2027, lata 2021 i 2022 to okres 
przejściowy, w którym będzie realizo-
wany PROW 2014-2020, ale w wielu 
przypadkach w zmodyfikowanej wersji. 
Jakich zmian należy oczekiwać w zakre-
sie działań inwestycyjnych dotyczących 
gospodarstw rolnych, a także o naborze 
wniosków o wsparcie operacji tworzenia 
lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw 
w ramach działania „Współpraca” pisze-
my w dziale „Finanse, przedsiębiorczość...”.

Na zakończenie przypominamy, że  
15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmo-
wanie wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich na 2021 rok. Podobnie, 
jak w latach ubiegłych, również i w tym 
roku pracownicy naszego Ośrodka będą 
służyli pomocą w ich wypełnianiu. Jeże-
li chcecie Państwo poznać zmiany, jakie 
nastąpiły w systemie wsparcia bezpo-
średniego, zachęcamy do korzystania 
z naszych usług oraz lektury „Pomor-
skich Wieści Rolniczych”.
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