Płatności bezpośrednie i ONW za 2018 rok
Kurs euro na dzień 28 września 2018 r., wyniósł 4,2774 zł. Kurs ten jest podstawą do
przeliczenia stawek dopłat wyrażonych w euro na złote oraz do naliczania płatności bezpośrednich
za 2018 r. ARiMR rozpocznie wypłatę płatności obszarowych 1 grudnia 2018 r. Od dnia 16
października ARiMR rozpoczęła wypłatę płatności ONW oraz wypłatę zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich w wysokości 70 %. Stawki płatności wynoszą:
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jednolita płatność obszarowa
płatność za zazielenienie
płatność dla młodego rolnika
płatność dodatkowa
płatność związana do powierzchni upraw roślin strączkowych
na ziarno na obszarze do 75 ha
płatność związana do powierzchni upraw roślin strączkowych
na ziarno na obszarze przekraczającym 75 ha
płatność związana do powierzchni upraw roślin pastewnych
płatność związana do powierzchni upraw ziemniaków
skrobiowych
płatność związana do powierzchni upraw buraków
cukrowych
płatność związana do powierzchni upraw pomidorów
płatność związana do powierzchni upraw chmielu
płatność związana do powierzchni upraw truskawek
płatność związana do powierzchni upraw lnu
płatność związana do powierzchni upraw konopi włóknistych
płatność związana do bydła
płatność związana do krów
płatność związana do owiec
płatność związana do kóz
płatność niezwiązana do tytoniu jasnego z grupy odmian
Virginia
płatność niezwiązana do tytoniu jasnego odmian typu Burley,
tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu
ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i
wędzenia
tereny ONW strefa nizinna I
tereny ONW strefa nizinna II
tereny ONW ze specyficznymi utrudnieniami
tereny ONW typu górskiego

Stawka
459,19 zł/ha
308,18 zł/ha
175,62 zł/ha
178,01 zł/ha
721,04 zł/ha
360,52 zł/ha
438,71 zł/ha
1 065,89 zł/ha
1495,63 zł/ha
3320,78 zł/ha
2129,87 zł/ha
1054,35 zł/ha
486,12 zł/ha
235,26 zł/ha
293,04 zł/szt.
373,70 zł/szt.
101,39 zł/szt.
54,78 zł/szt.
3,50 zł/kg
2,46 zł/kg

179,00 zł/ha
264,00 zł/ha
264,00 zł/ha
450,00 zł/ha

Dodatkowo stosowana będzie 100% redukcja jednolitej płatności obszarowej w odniesieniu do
części kwoty płatności przekraczającej poziom 150 tys. EUR.

