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Nabór wniosków o przyznanie 100-tysięcznych premii 
 młodym rolnikom 

 

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc         
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to już drugi nabór wniosków o takie wsparcie w ramach PROW 2014 - 2020, 
poprzedni odbywał się od 20 sierpnia do 16 września 2015 r.  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście, przez upoważnioną osobę – lub listem poleconym do 
kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W ramach całego 
PROW 2014-2020 na wsparcie dla młodych rolników przeznaczono 718 mln euro.  

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie premii dla młodych rolników (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 345) łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.  

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli 
prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także 
wnioskodawców, którzy ubiegali się o premię dla młodych rolników w 2015 roku.  

Zgodnie z nowymi przepisami, o premię może starać się osoba fizyczna, która:  

 ma nie więcej niż 40 lat*), 
 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
 rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo 

rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku            
o przyznanie pomocy,  

 przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:  
o nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, 

pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc 
finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie      
z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na 
działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach 
Programu SAPARD, 

o nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt 
gospodarskich oznakowanych i siedzib stada, 

o nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej. 

Młody rolnik nadal ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych (uzupełnienie wykształcenia), 
liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.  

Utrzymano wymaganą dotychczas wielkość ekonomiczną gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 
tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro.  

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - 
gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia nie może być jednak większa niż 
300 hektarów. Przynajmniej 70% minimalnej wielkości powinna być własnością beneficjenta, przedmiotem 
użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego (JST).  

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym 
pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów. 
Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji 
roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.  

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku 
realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%. 
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Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:  

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji                           
o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;  

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.  

Rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania 
do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Co najmniej 70% tej kwoty musi zostać 
przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.  

*) uznaje się, że osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat spełniają warunek wieku dla "młodego 
rolnika" określony zarówno w PROW 2014-2020, jak i przepisach unijnych i krajowych.  

Można składać wnioski o pomoc na inwestycje w "Modernizację gospodarstw 
rolnych" 

Przez niemal miesiąc, od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje 
wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 
2020.  

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: 

 rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł; 
 rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;  
 rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;  
 racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali 

produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - maksymalna kwota wsparcia 
nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, 
modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. 

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych 
przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych 
kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko      w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody 
rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.  

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji 
inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR. Dokumenty aplikacyjne można 
składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku 
osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze 
względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na 
obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona 
największa część tych gospodarstw.  

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 
10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek                       
o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość 
ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie 
złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość 
ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.  

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała         
o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwie, których 
wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, 
którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. W przypadku obszaru związanego z racjonalizacją 
technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ będą miały również punkty otrzymane w oparciu           
o kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy 
kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji 
zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną 
opublikowane po 2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw łącznie), 
a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.  


