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ARiMR: 150 tys. z? premii dla m?odego rolnika. Wnioski od 3
czerwca

Od ?rody 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. m?odzi rolnicy b?d? mogli sk?ada? w ARiMR wnioski o przyznanie
premii na rozpocz?cie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z bud?etu PROW 2014-2020.
O „Premi? dla m?odych rolników” mo?e ubiega? si? osoba, która w dniu z?o?enia wniosku ma nie wi?cej ni? 40 lat i
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Je?eli ich nie ma, powinna uzupe?ni? je w ci?gu 36 miesi?cy od dnia
dor?czenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi te? posiada? gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i
rozpocz?? prowadzenie w nim dzia?alno?ci rolniczej nie wcze?niej ni? 24 miesi?ce przed dniem z?o?enia wniosku o
przyznanie pomocy.
Jednym z warunków przyznania 150 tys. z?. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielko?ci
ekonomicznej nie mniejszej ni? 13 tys. euro i nie wi?kszej ni? 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni
u?ytków rolnych w gospodarstwie. Musi by? ona co najmniej równa ?redniej krajowej, a w województwach, w których
?rednia powierzchni gospodarstw jest ni?sza ni? krajowa - gospodarstwo musi mie? wielko?? ?redniej wojewódzkiej.
Natomiast maksymalna powierzchnia nie mo?e by? wi?ksza ni? 300 ha.
Z?o?one przez m?odych rolników wnioski zostan? poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej
8) b?dzie decydowa?a o kolejno?ci przys?ugiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz ??cznie dla
pozosta?ych województw.
Premia w wysoko?ci 150 tys. z? b?dzie wyp?acana w dwóch ratach:
I - w wysoko?ci 120 tys. z? - na wniosek o p?atno?? pierwszej raty z?o?ony po spe?nieniu przez m?odego
rolnika warunków, z zastrze?eniem których zosta?a wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9
miesi?cy od dnia dor?czenia tej decyzji;
II - w wysoko?ci 30 tys. z? - na wniosek o p?atno?? drugiej raty z?o?ony po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczy? ca?? kwot? premii na inwestycje dotycz?ce dzia?alno?ci rolniczej lub
przygotowania do sprzeda?y produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Wa?ne jest, ?e co najmniej
70 proc. tej kwoty musi zosta? wydane na inwestycje w ?rodki trwa?e.
Dotacji nie mo?e przeznaczy? na chów drobiu (z wyj?tkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji ro?lin
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wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych dzia?ów specjalnych produkcji rolnej.
Wnioski b?d? przyjmowa?y oddzia?y regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR
zach?ca, by przekazywa? w nast?puj?cy sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczn? skrzynk?
podawcz?, za po?rednictwem platformy ePUAP lub przesy?k? rejestrowan? nadan? w placówce Poczt? Polskiej.
Dokumenty mo?na równie? dostarczy? do specjalnych wrzutni, które ustawione s? w placówkach terenowych Agencji
lub osobi?cie.
?ród?o: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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