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Niebawem, a dokładnie od 30 sierpnia rusza nabór składania wniosków
o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Premię może otrzymać
nie tylko rolnik, ale także jego małżonek i pozostali domownicy.
Wsparcie finansowe skierowano do gospodarstw, w których pojawiła się choroba afrykańskiego
pomoru świń.

Kilka słów na temat premii
Część z tych informacji została już przez nas przedstawiona. Chcielibyśmy jednak przypomnieć
najważniejsze aspekty w przyznawaniu wspomnianej dotacji. Po pierwsze pomoc finansowa
skierowana jest dla gospodarstw, które zostały wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej
Komisji 2014/709/UE. Uwzględniono w nim miejsca położone przede wszystkim na terenie kilku gmin
w województwie podlaskim. Ponadto, ważnym warunkiem do spełnienia jest fakt posiadania
ubezpieczenia w KRUS-ie przez co najmniej 12 miesięcy. Przez ten czas można również podlegać
ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności poza granicami naszego kraju.
Wsparcie finansowe przyznaje się w oparciu o kody Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD). Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w ramach których będzie przyznawana
pomoc finansowa został podany w Rozporządzeniu.
Ważne informacje !
wysokość otrzymanej premii zależy od ilości miejsc pracy, które utworzymy
dofinansowanie przyznaje się w przypadku gdy uzyskamy minimum 4 punkty
kolejność pobierania premii ustala się na podstawie kryteriów wyboru dla województwa na
terenie którego wystąpiło ASF
jednym z warunków otrzymania pomocy jest uzyskanie jednolitej płatności obszarowej do
użytków rolnych należących do gospodarstwa
decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest jeśli beneficjent:
– rozpocznie prowadzenie działalności pozarolniczej i realizację biznesplanu
– złoży w terminie wniosek o pierwszą ratę pomocy
– zrezygnuje z chowu i hodowli świń w gospodarstwie
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Sprawdź, czy spełniasz warunki !
Centralny Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przygotował
opracowanie, które pozwoli na wstępną weryfikację naszych szans na otrzymanie premii. To
pomocne narzędzie znajdziemy pod adresem https://www.cdr.gov.pl/uslugi-doradcze-prow-2014-202
0/108-uslugi-doradcze-prow-2014-2020/2868-repozytorium-narzedzi-pracy-doradczej. W tym
miejscu (po kliknięciu na Kryteria Podjęcie Działalności Gospodarczej 2019 ASF) CDR
udostępniło wypełniony przykład według poszczególnych kryteriów, na którym możemy się
wzorować. W kolejnej natomiast zakładce należy uzupełnić pola wyboru wybierając odpowiednią
odpowiedź, w celu wyliczenia ilości punktów.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej ARiMR.
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