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Czas na wnioski od młodych rolników!
Autor: Beata Kozłowska
Data: 31 marca 2016

Od dziś można składać wnioski o przyznanie „Pomocy
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników”. Do wzięcia jest 100 tys. złotych.
O wsparcie może starać się rolnik, który:
ma nie więcej niż 40 lat,
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
rozpoczął urządzanie gospodarstwa rolnego, czyli stał się właścicielem lub objął
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:
nie wystąpił 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 wystąpił o pomoc finansową
w ramach Programu SAPARD,
nie posiadał zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
nie prowadził działu specjalnego produkcji rolnej.
– Uznaje się, że osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat spełniają
warunek wieku „młodego rolnika” określony zarówno w PROW 2014-2020, jak i przepisach
unijnych i krajowych – informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. –
Młody rolnik nadal ma 3 lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych, czyli
uzupełnienie wykształcenia. Termin liczony jest od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
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.
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Biuro Prasowe ARiMR

To, co wyróżnia ten nabór od poprzednich to fakt, 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 roku 2015.
Ważne jest także, że utrzymana została dotychczasowa wartość ekonomiczna gospodarstwa – nie
może ona być mniejsza od 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro.
– 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 – informuje Biuro Prasowe ARiMR.
Zainteresowanie wsparciem dla młodych rolników powinno być spore.
– Będę składał wniosek o taką pomoc – powiedział nam Kamil Rakowski z woj. mazowieckiego. –
Ponieważ duża część tych pieniędzy ma być przeznaczona na środki trwałe, jeśli dostanę
wsparcie przeznaczę ją na zakup podstawowych maszyn do upraw polowych.
Formularze wniosków, biznesplanu i koniecznych oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej
ARiMR oraz w biurach powiatowych agencji.
Wnioski można składać do 29 kwietnia 2016 r. osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Wnioski można składać do 29 kwietnia 2016 r. osobiście lub przez upoważnioną osobę. Wniosek
można także wysłać listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji,
właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Dodajmy jeszcze, że młody rolnik, który wsparcie otrzyma, zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia
uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość
ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w 2 ratach:
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,
w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

