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Starając się o przyznanie premii dla młodego rolnika musisz wiedzieć, że
kolejność przydzielania pomocy zależy od ilości zdobytych punktów.
W programie Młody rolnik, punktacja maksymalna wynosi 32 punkty.
Otrzymasz pomoc, jeżeli uzyskasz ich co najmniej 8.

Punktacja młody rolnik
Kolejność przyznawania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg ustalonych
kryteriów wyboru. Zobaczmy jak wygląda punktacja w młodym rolniku. Poniżej wymagane kryteria,
punkty i komentarze.

Powierzchnia użytków rolnych (do 7 punktów)
Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa, w tym powierzchni minimalnej, brana jest pod uwagę
średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach
oraz średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym
rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Przeczytaj co inni rolnicy mają do powiedzenia w tym temacie. Zapoznaj się z pytaniami
i odpowiedziami odnośnie premii dla młodego rolnika.

Kwalifikacje zawodowe (od 2 do 5 pkt)
Ilość punktów, które możesz zdobyć za posiadane kwalifikacji zawodowych trzeba sprawdzić
w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. (poz. 1021)
Jest to Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych , a także
rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Pomoc_dla_mlodych_rolnikow/n
abor_2018/Rozporzadzenie_MRiRW_z_dnia_24_maja_2018_r._-_mlody_rolnik_poz._1021.pdf

Inwestycja budowlana związana z produkcją rolniczą (3 punkty)
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W przypadku, gdy biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną uwzględnia się wyłącznie inwestycję,
która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta,
przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
Czytaj dalej i dowiedz się za co jeszcze otrzymasz punkty dla „Młodego rolnika”.

Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (1
punkt)
Przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych
w gospodarstwie (1 punkt)
Przetwarzanie produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie (1 punkt)
Przygotowywanie i stosowanie planu nawozowego (2 punkty)
Stosując ten plan, powinieneś prowadzić wykaz działań agrotechnicznych zawierających prace
wykonywane na poszczególnych działkach rolnych w zakresie nawożenia. Przede wszystkim musisz
podać nazwę i ilości zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu (do 5 punktów)
Aby zdobyć punkty powinieneś opisać planowane działania dotyczące zrównoważenia
środowiskowego w zakresie:
nawożenia,
udziału powierzchni trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych
gospodarstwa,
udziału zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych.
Pamiętaj, powinieneś również sporządzić opis planowanych działań dotyczących efektywnej
gospodarki zasobami gospodarstwa.

Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największą część
użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego rolnika
a młodym rolnikiem:
powyżej 15 do 25 lat (2 punkty),
powyżej 25 lat (4 punkty).

Przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości (3 punkty)
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W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę
punktów. Z pewnością pomoc będzie Ci przyznana, jeżeli uzyskasz co najmniej 8 punktów.
W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów i wskazali w biznesplanie
gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, o kolejności przysługiwania pomocy
decyduje wiek wnioskodawcy.
Wreszcie pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszego
wnioskodawcę. Najważniejsze: w programie młody rolnik, punktacja ma oczywiście znaczenie, ale
zdobycie minimum punktowego nie stanowi większego problemu. O programie pisaliśmy również
w materiale https://www.agrofakt.pl/wniosek-o-premie-dla-mlodych-juz-teraz-przygotuj-sie-donaboru/

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena / 5. Liczba głosów

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "none", "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating",
"bestRating": "5", "ratingCount": "7", "ratingValue": "4.3" }, "image": "https://www.agrofakt.pl/wpcontent/uploads/2019/10/mlody-rolnik-punktacja-artykul.png", "name": "Młody rolnik, punktacja
dająca przepustkę do dużych pieniędzy!", "description": "Młody rolnik, punktacja dająca przepustkę
do dużych pieniędzy!" }

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

