
Trwa nabór wniosków o płatności 
bezpośrednie, który ze względu na pan-
demię został wydłużony do 17 czerwca. 
Wnioski będzie można składać również 
po tej dacie - do 12 lipca, z tym że za 
każdy dzień roboczy opóźnienia należ-
na kwota płatności zostanie pomniej-
szona o 1%. 

Przypominamy, że w trwającej 
obecnie kampanii wnioski o przyznanie 
dopłat można złożyć wyłącznie w for-
mie elektronicznej. Oznacza to, że nie 
są wysyłane do rolników papierowe 
wnioski spersonalizowane. Nie ma także 
możliwości składania oświadczeń o bra-
ku zmian w stosunku do roku ubiegłego. 

W związku z powyższym, wszyst-
kich tych, którzy mają problemy z po-
sługiwaniem się formularzem geoprze-
strzennym eWniosekPlus, zapraszamy 
do Powiatowych Zespołów Doradztwa 
Rolniczego, zlokalizowanych na tere-
nie całego województwa pomorskiego, 
a także do siedziby Ośrodka w Luba-
niu i jego Oddziału w Starym Polu. Tu 
doradcy i specjaliści udzielą Państwu 
niezbędnych informacji i pomogą przy-
gotować oraz wysłać wniosek w wersji 
elektronicznej.

Zapraszamy również do lektury 
bieżącego wydania naszego miesięcz-
nika. W tym numerze piszemy m.in. 
o rozrodzie bydła mlecznego, dotacjach 
na przydomowe instalacje zatrzymują-
ce wody opadowe, a także podajemy 
przepisy na przysmaki z warzyw. 

Warto przeczytać i wypróbować!

(red.)
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