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Dotacje na działalność pozarolniczą. Do wzięcia 250 tys. zł
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Wciąż możemy ubiegać się w ARiMR o dotacje na działalność pozarolniczą.
Tegoroczny nabór wniosków potrwa do wtorku, 29 października. Warto
zauważyć, że odbywa się on na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.
Sprawdziliśmy szczegóły.
Zostało już niewiele czasu, aby uzyskać premię na start biznesu na wsi. Mowa o poddziałaniu 6.2
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”,
finansowanym z budżetu PROW 2014–2020. Zakres rodzajów działalności, które obejmuje
wsparcie, jest bardzo szeroki. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakład stolarski, sklep
internetowy czy agroturystykę. Do zgarnięcia jest nawet ćwierć miliona złotych. Warunek jest jeden –
należy stworzyć miejsca pracy.
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Dla kogo dotacje na działalność pozarolniczą?
O wsparcie może ubiegać się rolnik, jego małżonek lub domownik. Ważne, aby podlegał
rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie minimum przez rok wstecz od chwili
złożenia wniosku. Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy przyznanych punktów. Najwięcej
z nich można otrzymać za plan stworzenia minimum 3 miejsc pracy. Bonus zgarniają osoby, które
posiadają kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej. Dodatkowo
punktowany jest również stopień innowacyjności biznesplanu, skala bezrobocia w powiecie oraz
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młody wiek wnioskodawcy. Warto zauważyć, że tym razem zniesiono wymagania co do wielkości
ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

Najwyżej punktowane jest utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki.
Obejmuje on kilkaset tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod którymi można
będzie zarejestrować i prowadzić firmę – czytamy na stronie ARiMR.
Chodzi m.in. o sprzedaż hurtową, detaliczną i internetową, produkcję mebli, agroturystykę oraz usługi
opiekuńcze. Pieniądze można przeznaczyć także na działalność informatyczną, architektoniczną,
inżynierską, księgową, techniczną czy weterynaryjną. W grę wchodzi nawet twórczość literacka
i fotografowanie. Szczegółowy wykaz wspieranych działalności pozarolniczych jest dostępny
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w zakładce na stronie ARiMR, zaraz obok wzorów wniosku i biznesplanu.

Jakie obowiązki mają beneficjenci?
Decyzje o przyznaniu pomocy wydawane są z pewnymi zastrzeżeniami. Rolnik ma 9 miesięcy od
otrzymania pozytywnej odpowiedzi na spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, musi
rozpocząć realizację biznesplanu. Po drugie, powinien zgłosić podjęcie wykonywania pozarolniczej
działalności gospodarczej do odpowiedniej instytucji – najczęściej będzie nią CEIDG. Konieczne jest
także terminowe złożenie wniosku o wypłacenie pierwszej raty pomocy. Należy upewnić się również,
że w roku złożenia wniosku otrzyma się jednolitą płatność obszarową.

Od czego zależy wysokość premii?
Dobrą wiadomość może stanowić fakt, że dotacje na działalność pozarolniczą wzrosły. Dotychczas
wynosiły one bowiem 100 tys. zł. Istotną zmianą w aktualnym naborze jest uzależnienie
wysokości wsparcia od liczby utworzonych miejsc pracy. Tak oto zgarnąć można 150, 200
albo 250 tys. zł – odpowiednio za zatrudnienie co najmniej jednej, dwóch lub trzech osób.

Z pomocą przyznanych środków nie można sfinansować zakupu używanych maszyn.

Premia na start nierolniczego biznesu wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza wynosi 80%
kwoty pomocy i trafia do przyszłego przedsiębiorcy po spełnieniu przez niego warunków, określonych
w wydanej decyzji. Pozostałe 20% środków wpływa na konto rolnika dopiero po realizacji
zaproponowanego biznesplanu. Tegoroczni beneficjenci będą mogli wnioskować o wypłatę drugiej
raty najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2023 r.
Przyznane pieniądze mogą pokryć inwestycje w wyłącznie nowe maszyny, urządzenia, środki
transportu oraz wyposażenie. Wsparciu podlegają także operacje remontowo-budowlane. Wydatki
powinny stanowić minimum 100% kwoty pomocy. Najwyższą wartość (co najmniej 70%) muszą
mieć inwestycje w środki trwałe. Pozostałe 30% gotówki można przeznaczyć na bieżące wydatki,
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związane z rozpoczęciem działalności. Istotne, aby wszelkie szacunki zawarte w biznesplanie były
zgodne z cenami rynkowymi.

Co wzbudza wątpliwości rolników?
Po przeanalizowaniu rozmów użytkowników najpopularniejszego forum rolniczego AgroFoto.pl
nasuwa się wniosek, że najwięcej emocji rodzi kwestia ubezpieczenia i długości prowadzenia
firmy. Podjętą działalność gospodarczą należy bowiem wykonywać minimum przez 5 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty premii. Beneficjent ma prawo natomiast pozostać w KRUS wyłącznie do dnia
złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty.
Dla mnie żaden biznes wchodzić w tą dotację, aby za 2 lata wypaść z KRUS – pisze Damianzbr. Nie
zgadzają się z nim jednak osoby, które faktycznie planują skupić się na rozwoju firmy na wsi. Choć
rządowe wsparcie zapewnia spory zastrzyk gotówki, nie powinno stanowić jedynej motywacji do
założenia własnej działalności.

Podjętą działalność należy wykonywać minimum przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty premii.

Część dotychczasowych beneficjentów krytykuje także terminy wypłat premii.
Rozporządzenie swoją drogą, a wypłata swoją. Co województwo to obyczaj – pisze Agrofotowicz
o nicku Freetaxi. Niektórzy nie są również pewni, jakie dokładnie inwestycje kwalifikują się do
programu wsparcia. Papier wszystko przyjmie i wystarczy to wszystko dobrze opisać – sugeruje
jednak JonnyDeep. Co ciekawe, inni z kolei mają problem z wyborem rodzaju działalności. Mam za
dużo opcji, a za mało zdecydowania. Mózg mi już paruje – żali się Damkow.

Pytania o dotacje na działalność pozarolniczą
Aby dowiedzieć się więcej na temat tego poddziałania, można wybrać się do punktu
informacyjnego w siedzibie lokalnego biura ARiMR. Wszelkie informacje zdobędziemy także za
pośrednictwem bezpłatnej infolinii (800 38 00 84). Dodatkowo na stronie Agencji znajdziemy
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odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dotyczą one m.in. łączenia omawianej premii z innymi
ulgami oraz warunków zatrudnienia potencjalnych pracowników. Liczcie, dzwońcie, pytajcie,
najlepiej u źródła, bo każdy przypadek inny – radzi Jogus. Telefon w rękę i moment Ci rozjaśnią,
zgadza się Freetaxi.
Dobrym rozwiązaniem jest ponadto wzięcie udziału w żywej dyskusji, trwającej na forum
AgroFoto.pl. Dotychczasowi beneficjenci często są bowiem w stanie rozwiać wątpliwości
tegorocznych wnioskodawców. Warto przy okazji zainspirować się pomysłami innych rolników na
intratny biznes na wsi.
Dowiedz się również, jak zdobyć pieniądze na usługi rolnicze na wsi. Sprawdź także, jakie emocje
wzbudził tegoroczny nabór wniosków o premie dla młodych rolników.
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