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Zmiiany w systtemach wsp
parcia bezp
pośredniego
o

4 marca
m
2013 r. Prezydeent RP poddpisał ustaw
wę o zmian
nie ustawy o płatnoścciach w ram
mach system
mów
wspparcia bezpoośredniego.. Ustawa wprowadza
w
podstawy prawne
p
dlaa przyznaniia przejścio
owego wspaarcia
krajowego za 2013 r. i jest formalnnym wyrazeem podjęciia przez Poolskę decyzj
zji o stosow
waniu tej foormy
pom
mocy.
Zmiienione przzepisy rozpoorządzenia nr 73/20099 umożliwiłły nowym państwom
p
cczłonkowsk
kim, stosująącym
systtem jednoliitej płatnoścci obszarow
wej, stosow
wanie w odn
niesieniu doo roku 2013 przejścio
owego wspaarcia
krajowego. Przzejściowe wsparcie
w
kraajowe możee zostać przy
yznane rolnnikom z sekktorów, dla których w roku
r
2012 zatwierdzzono krajow
we płatności uzupełniiające, a warunki
w
przyyznawania wsparcia są
s identycznne z
warrunkami przzyznawania krajowych płatności uzupełniająccych na rok 2012.
W związku
z
z powyższym wsparcie prrzejściowe będzie
b
realiizowane w następujący
n
ych sektoracch:
- sekktor I (któryy obejmuje m. in. zbożża, rośliny oleiste,
o
wyso
okobiałkow
we i motylkoowate),
- seektor upraw
w paszowycch na trwałłych użytkaach zielony
ych (sektor,, w którym
m stosowano
o tzw. płatnność
zwierzęcą),
- sekktor chmiellu,
- sekktor skrobi ziemniaczaanej,
- sekktor tytoniuu.
Reaalizacja przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r.
r zapewni zatem ciąggłość stosow
wania wspaarcia
krajowego w seektorach obbjętych dotyychczas płattnościami uzzupełniającyymi.
W przypadkuu zastosow
wania przejściowego wsparcia krajowego na maksyymalnym, dopuszczoonym
przeepisami uniijnymi, pozziomie, łączzny poziom
m płatności w ramachh systemów wsparcia bezpośrednniego
(płaatności finannsowane z budżetu unnijnego oraaz płatnościi finansowaane z budżeetu krajoweego) za 20113 r.
byłbby zbliżonyy do poziom
mu płatności za 2012 r.
Pozza przejściowym wsparrciem krajoowym, w 2013 r. w raamach systeemów wspaarcia bezpo
ośredniego będą
b
reallizowane naastępujące roodzaje płatnności:
- jeddnolita płatnność obszarrowa,
- wssparcie speccjalne:
• płatność
ć do krów,
• płatność
ć do owiec,
• specjaln
na płatność obszarowa,,
• płatność
ć do surowcca tytoniow
wego wysokiiej jakości,
- płaatności oddzielne:
• płatność
ć do pomidoorów,
• płatność
ć do owocóów miękkichh,
• płatność
ć cukrowa.
Wniioski o przyyznanie wym
mienionychh wyżej płattności będzzie można skkładać (rów
wnież przez Internet) od 15
marrca do 15 maja
m br. Poddobnie jak w latach ubbiegłych, naa jednym foormularzu będzie możn
na ubiegać się
s o
płattności w ramach syystemów wsparcia
w
b
bezpośrednie
ego, pomooc finansową z tytu
ułu wspierrania
gosppodarowaniia na obszaarach górskkich i innycch obszaracch o niekorzzystnych w
warunkach gospodarow
g
wania
(płaatności ONW
W) oraz płattności rolnoośrodowiskoowe.

