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Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nowej!
Autor: Tadeusz Śmigielski
Data: 22 lutego 2019

W?a?ciciele ma?ych gospodarstw maj? kolejn? szans?, aby z?o?y? wniosek i uzyska?
pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej. Dokumenty mo?na sk?ada?
w oddzia?ach regionalnych ARiMR od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

Zanim podejmiesz decyzję
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fot. ARiMR
Prezes ARiMR, Maria Fajger

Pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej, nowej dzia?alno?ci, przeznaczona jest dla rolników,
którzy posiadaj? gospodarstwo, maj?ce przynajmniej 1 ha gruntów ornych, ??k i pastwisk trwa?ych, czy
sadów lub nieruchomo?ci s?u??cej do prowadzenia produkcji w zakresie dzia?ów specjalnych produkcji
rolnej. Wielko?? ekonomiczna takiego gospodarstwa musi by? mniejsza ni? 10 tys. euro. Poza tym
rolnik spe?ni? musi jeszcze takie wymogi, jak:
podlega? ubezpieczeniu spo?ecznemu rolników w pe?nym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej
2 miesi?ce poprzedzaj?ce miesi?c z?o?enia wniosku;
nie prowadzi? dzia?alno?ci w celach naukowo-badawczych;
by? pe?noletnim w dniu z?o?enia wniosku;
przed?o?y? biznesplan dotycz?cy rozwoju gospodarstwa oraz zobowi?za? si? do jego realizacji.
– To s? cz?sto dwuzawodowcy, to s? cz?sto ludzie, którzy s? w stanie na odpowiednim poziomie prowadzi?
swoje 3, 4, 5 hektarowe gospodarstwo – Maria Fajger, Prezes ARiMR o adresatach premii na
restrukturyzacj? ma?ych gospodarstw.

Najpierw trzeba zdobyć punkty
Rolnikowi zostanie przyznana pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej, gdy zdob?dzie
przynajmniej 7 punktów. Jak si? okazuje zdobycie siedmiu punktów nie powinno by? zbyt trudne. Za co
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mo?na otrzyma? punkty? Wystarczy spe?ni? kilka, niezbyt trudnych warunków. Na przyk?ad, je?li jeste?
rolnikiem poni?ej 40. roku ?ycia otrzymujesz 1 pkt. Je?li podlegasz ubezpieczeniu spo?ecznemu rolników
w pe?nym zakresie jako rolnik lub ma??onek rolnika – 2pkt. Je?li zmienisz kierunek produkcji otrzymujesz
kolejne 2 pkt. Za dobry biznesplan mo?na otrzyma? nawet 7 pkt. Oprócz tego jest jeszcze wiele innych
mo?liwo?ci, o których informuje ARiMR na swoich stronach.

fot. T. Śmigielski
Premię można również przeznaczyć na założenie sadu

Jeśli spełniasz warunki, to…
Premi?, któr? otrzymuje si? w dwóch ratach, tj. 80% i 20% mo?na wyda? na bardzo wiele rzeczy.
Korzystaj?c z tej formy pomocy mo?emy wydatkowa? pieni?dze na budow? lub modernizacj? budynków.
Mo?na te? kupi? nowe maszyny i urz?dzenia, sprz?t komputerowy i oprogramowanie. Mo?na te?
inwestowa? w sady i plantacje wieloletnie, jest mo?liwo?? kupna gruntów rolnych czy stada podstawowego
zwierz?t hodowlanych. Przyznana premia w ca?o?ci musi zosta? przeznaczona na prowadzon?
w gospodarstwie dzia?alno?? rolnicz? lub przygotowanie do sprzeda?y produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie. Nie mo?na jej natomiast wyda? m.in. na prowadzenie plantacji ro?lin wieloletnich na
cele energetyczne, prowadzenia dzia?ów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowl? zwierz?t
laboratoryjnych, hodowl? ryb akwariowych, hodowl? psów rasowych oraz hodowl? kotów rasowych.
O szczegó?ach poinformuj? przysz?ych beneficjentów pracownicy ARiMR.

Efekty udzielonej pomocy
Premia przyznawana ma?emu gospodarstwu musi przynie?? oczekiwany efekt ko?cowy. Na pewno nim
b?dzie restrukturyzacja gospodarstwa, która ma doprowadzi? do poprawy jego konkurencyjno?ci.
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Kolejnym, spodziewanym przez ustawodawc? pozytywnym wynikiem b?dzie zwi?kszenie rentowno?ci
gospodarstwa maj?ce doprowadzi? do jego wzrostu wielko?ci ekonomicznej. Wzrost wielko?ci
ekonomicznej gospodarstwa powinien doprowadzi? do:
co najmniej 10 000 euro,
co najmniej o 20% w stosunku do wielko?ci wyj?ciowej
w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Kiedy decyzja o przyznaniu pomocy?
Po zakwalifikowaniu wniosku rolnik otrzymuje decyzj?. Pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej
jest przyznawana z zastrze?eniem, ?e od momentu otrzymania decyzji w przeci?gu 6 miesi?cy beneficjent
rozpocznie realizacj? biznesplanu. Kolejnym warunkiem jest rozpocz?cie prowadzenia ewidencji
przychodów i rozchodów w gospodarstwie, chyba ?e ju? jest prowadzona. I na koniec warunek
najprzyjemniejszy – z?o?enie wniosku o p?atno?? pierwszej raty pomocy.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej – o czym warto
wiedzieć?
Ka?dy wprowadzany do realizacji program wymaga spe?nienia pewnych warunków, które umo?liwiaj?
w nim uczestniczenie. Rodz? si? równie? pytania i w?tpliwo?ci dotycz?ce jego realizacji. Na niektóre z nich,
najcz??ciej zadawane, Agencja udziela odpowiedzi na swoich stronach. Na inne pytania udziel? odpowiedzi
specjali?ci z ARiMR. Poni?ej przytaczamy odpowiedzi zamieszczone na stronie ARiMR, na najcz??ciej
zadawane przez rolników pytania.

Zakup maszyn?
W ramach pomocy nie mo?na kupi? sprz?tu u?ywanego. Inwestuj?c w ?rodki trwa?e rolnik mo?e kupi?
wy??cznie nowe maszyny, urz?dzenia i wyposa?enie.

Przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych?
Aby nie pope?ni? b??du przy spe?nianiu tego wymagania nale?y pami?ta?, ?e dotyczy ono wy??cznie
poprawy jako?ci lub prezentacji wytworzonego w gospodarstwie produktu. Podj?te przez rolnika czynno?ci
zwi?zane z przygotowaniem produktu nie mog? wp?yn?? na zmian? jego charakteru. Do przygotowania
produktu zaliczy? mo?na takie czynno?ci, jak czyszczenie, sortowanie, suszenie nasion, usuwanie li?ci itp.

Kwalifikacje?
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Posiadanie kwalifikacji rolniczych nie jest warunkiem wymaganym przy
udzielaniu premii w poddzia?aniu 6.3 – „Pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej na rzecz rozwoju
ma?ych gospodarstw”. We wcze?niejszym naborze wykszta?cenie rolnicze by?o premiowane dodatkowymi
punktami, w obecnym ju? nie.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa?
Ustalaj?c wielko?? ekonomiczn? gospodarstwa w okresie wyj?ciowym powinno si? wzi?? pod uwag? przy
produkcji zwierz?cej stan ?redni zwierz?t w roku przypadaj?cy na dzie? rozpocz?cia terminu sk?adania
wniosków o przyznanie pomocy. W przypadku produkcji ro?linnej – uprawy w plonie g?ównym w roku
przypadaj?cy na dzie? rozpocz?cia terminu sk?adania wniosków o przyznanie pomocy.

Środki trwałe?
Przez ?rodki trwa?e nale?y rozumie?: „…rzeczowe aktywa trwa?e i zrównane z nimi, o przewidywanym
okresie ekonomicznej u?yteczno?ci d?u?szym ni? rok, kompletne, zdatne do u?ytku i przeznaczone na
potrzeby jednostki. Zalicza si? do nich w szczególno?ci: nieruchomo?ci – w tym grunty, prawo u?ytkowania
wieczystego gruntu, budowle i budynki, maszyny, urz?dzenia, ?rodki transportu, inwentarz ?ywy”. Mówi?c
o mo?liwo?ci zakupu zwierz?t w ramach programu Pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej, to
definiuje si? to nast?puj?co: „… zwierz?ta, których okres u?ywania jako hodowlanych jest d?u?szy ni? rok
zalicza si? do ?rodków trwa?ych, aczkolwiek nie jest to jedyne kryterium. Na mocy art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy
o rachunkowo?ci oraz MSR 41, nale?y te? uwzgl?dni? przeznaczenie zwierz?t do u?ytku na potrzeby w?asne,
jako poci?gowych lub do rozp?odu albo w celu pozyskania z nich mleka (krowy mleczne) czy we?ny (owce)
w okresie d?u?szym ni? rok. Pozosta?e zwierz?ta zaliczane b?d? do maj?tku obrotowego”.
Na te i inne pytania zwi?zane z dzia?aniem „Pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej na rzecz
rozwoju ma?ych gospodarstw” zainteresowani uzyskaj? odpowied? odwiedzaj?c oddzia?y regionalne
ARiMR.

5/5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

