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Premia dla młodego rolnika. Było 150 tys. zł, a ile będzie? Tego nie wiemy
jeszcze, jednak naprawdę warto ubiegać się o te pieniądze, choć składanie
wniosków o pomoc finansową nie jest łatwe. Ostatecznie jest to duży zastrzyk
finansowy, który od lat rośnie. Być może, jeśli trend się utrzyma, to kolejna
premia dla młodego rolnika powinna być wyższa. Ale po kolei…
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Przezwyciężyć przeszkody
Przyszły producent po spełnieniu wymagań niezbędnych do ubiegania się o premię dla młodego
rolnika nie może spocząć na laurach. O warunkach ubiegania się o premię pisaliśmy w materiale
https://www.agrofakt.pl/dotacja-dla-mlodego-rolnika-to-hit-i-szasna/. Zanim zaczniesz inwestować
„zdobyte” w programie pieniądze, zapoznaj się uważnie z ograniczeniami jakie narzuca Program.
Premia dla młodego rolnika musi być wydana zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
Obowiązujące ograniczenia w wydawaniu przyznanych środków dotyczą głównie kierunku produkcji,
inwestycji w środki trwałe i kilku innych „drobiazgów”.

Przeznaczenie pomocy
Pomoc przyznaje się, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwój obejmuje biznesplan, planuje się
prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Dotyczy to produkcji
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materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego. Może to być także produkcja
warzywnicza, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych oraz sadownictwa. Jeśli chodzi o produkcję
zwierzęcą, to może to być hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów
użytkowych. Młody rolnik może również prowadzić hodowlę zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego.
Wyłącza się z tego chów i hodowlę ryb.
Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność
rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o
szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Informuje
o tym ARiMR na swoich
stronach https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dlamlodych-rolnikow.html

Ograniczenia w inwestycjach w środki trwałe
Premia dla młodego rolnika podlega również rygorom dotyczącym inwestycji. Zwróćcie uwagę na to,
że:
Po pierwsze: inwestycji nie możesz rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.
Po drugie: pieniądze możesz wydać na zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz
wyposażenia.
Wreszcie w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja,
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.

Bezwzględny zakaz
Premia dla młodego rolnika, to pieniądze których nie możesz przeznaczyć na działalność w zakresie:
chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla
ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

Premia dla młodego rolnika – „drobiazgi”, o których trzeba pamiętać
Kierujący
Może nie jest to ograniczenie, ale może nim się stać, gdy zapomnisz o ważnym szczególe. Młody
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rolnik musi pamiętać, że przy staraniu się o premię najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa.
Oznacza to, że osoba fizyczna prowadzi działalność osobiście, na własny rachunek i we
własnym imieniu. Ponosi ona również koszty związane z prowadzeniem tej działalności i czerpaniu
korzyści z jej prowadzenia.

Wiek i stan cywilny beneficjenta
W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego
współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne
gospodarstwa rolne.
Nieważne, jakie trudności musisz pokonać, wsparcie z PROW pozwoli Ci, jako początkującemu
gospodarzowi, „stanąć na nogi”.
Najważniejsze jest jednak to, że premia dla młodego rolnika w nowym rozdaniu 2021 – 2027 wygląda
jeszcze bardziej obiecująco.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena / 5. Liczba głosów

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "none", "aggregateRating": { "@type": "AggregateRating",

3/4

agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

"bestRating": "5", "ratingCount": "1", "ratingValue": "4" }, "image": "https://www.agrofakt.pl/wpcontent/uploads/2019/10/Premia-dla-mlodego-rolnika.png", "name": "Premia dla młodego rolnika.
Było 150 tys. zł, a ile będzie?", "description": "Premia dla młodego rolnika. Było 150 tys. zł, a ile
będzie?" }

4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

