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1. Witamy w kreatorze wyboru wniosku
Po zalogowaniu do eWniosekPlus prezentowana jest panel Wnioski.

Należy wybrać „Wniosek o przyznanie płatności 2018”.

Pojawi się komunikat „Witamy w kreatorze wyboru wniosku”. Po zapoznaniu się z treścią komunikatu
należy wybrać opcję KONTYNUUJ, możliwy również jest powrót do okna z wyborem wniosku.
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Po wybraniu opcji KONTYNUUJ wyświetli się Kreator wniosku o płatności.

2. Wypełnij wniosek krok po kroku w trybie uproszczonym
Ścieżka opisana została w części 4_Tryb uproszczony wniosku.

3. Wypełnij wniosek krok po kroku w trybie pełnym
Płatności, o jakie rolnik ubiegał się jak również działki referencyjne zgłoszone przez niego do płatności
w kampanii 2017 zostaną spersonalizowane w eWniosekPlus. Na podstawie narysowanych granic
działek rolnych w kampanii 2017 utworzone zostaną granice upraw w eWniosekPlus.
ZAKŁADKA WNIOSEK
KROK 1 – Wybierz wnioskowane płatności
Należy zaznaczyć wnioskowane płatności. W przypadku wniosku spersonalizowanego należy
zweryfikować czy w danej kampanii rolnik nadal chce wnioskować o wszystkie spersonalizowane
płatności oraz dodać dodatkowe płatności, o które zamierza wnioskować w kampanii 2018.
Uwaga! Aplikacja eWniosekPlus będzie „podpowiadać” niektóre wnioskowania o płatności.
KROK 2 – Dodaj załącznik w przypadku wnioskowania o:
 płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
 płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
 płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych.
KROK 3 – Wypełnij deklarację w zakresie płatności do zwierząt
KROK 4 – Dodaj pozostałe załączniki

ZAKŁADKA MAPA
KROK 1 – Narysuj uprawy
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W aplikacji eWniosekPlus nie są rysowane działki rolne, ale poszczególne uprawy. Należy narysować
lub zmodyfikować istniejące geometrie upraw oraz zaznaczyć, o jakie płatności ubiegamy się dla
danej uprawy. Aplikacja wypełni pozostałe dane alfanumeryczne dla działek referencyjnych oraz
działek rolnych, między innymi powierzchnię kwalifikującego się hektara ogółem, powierzchnię
gruntów ornych, powierzchnie położeń itd.
Dla wniosku wyświetlonego w trybie pełnym wszystkie wyrysowane w systemie informatycznym
ARiMR w kampanii 2017 geometrie działek rolnych przetworzone na geometrie upraw będą zasilone
w zakładce MAPA.
Uwaga! Dla geometrii, dla których nie jest możliwe ustalenie rośliny uprawnej (np. deklaracja JPO bez
działki podrzędnej ze wskazaniem rośliny), w danej geometrii widoczny będzie „Brak rośliny
uprawnej”, na podstawie tych geometrii nie będą generowane działki rolne i powierzchnie
niezgłoszone do płatności. Podczas uzupełniania danych w zakresie definiowania upraw należy
wybrać roślinę ze słownika. Dla rolników uczestniczących w SMG w trybie pełnym dostępna będzie
roślina uprawna „Uprawa JPO”. Dla pozostałych rolników konieczne będzie wskazanie rośliny
uprawnej.
KROK 2 – Zadeklaruj obszary proekologiczne (EFA)
Szczegóły zostały opisane w pozostałych częściach instrukcji.
Przegląd danych we wniosku będzie aktualizowany na bieżąco i widoczny w zakładce WNIOSEK
oraz PODSUMOWANIE.
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