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Premie dla młodych rolników będą wyższe!
Autor: Magdalena Kowalczyk
Data: 10 grudnia 2018

Premie dla młodych rolników mają być podwyższone z dotychczasowych 100
tysięcy do 150 tysięcy złotych. Resort rolnictwa zapowiada zmiany
w przyszłorocznym naborze. Wprowadzone mają zostać również ograniczenia
– jakie?
Jak zapowiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, premie dla młodych rolników mają być
podniesione do 150 tys. złotych.
– Chcemy dać zachętę tym rolnikom, którzy pozostaną na wsi, rozumiejąc że będą mieli
swoje oczekiwania wobec inwestycji. Być może będą chcieli inaczej prowadzić
gospodarstwo niż rodzice, którzy im to gospodarstwo przekazują – mówił minister Ardanowski.

Podrożały środki do produkcji rolnej
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W tegorocznym naborze o premie dla młodych rolników mogli starać się gospodarze, który mieli nie
więcej niż 40 lat.

Dotychczas wysokość wsparcia przyznawanego rolnikom ustalana była na podstawie danych
o cenach z lat 2010-2014. Wyższe premie dla gospodarzy mają im zrekompensować wyższe
koszty jakie obecnie ponoszą, ceny środków do produkcji rolnej poszły w górę. Z danych
resortu rolnictwa wynika, że maszyny rolnicze podrożały o prawie 30 proc., paliwo rolnicze o 15 proc.,
a pasze o 3,5 proc.

Będą ograniczenia
Jednak jak podaje portal prow2014-2020, w przyszłorocznym naborze szykują się również inne
zmiany.
– Dodatkowo na poziomie krajowym mogą być wprowadzone ograniczenia co do zakresu
wsparcia uwzględniające konieczność eliminowania wzrostu produkcji w niektórych
sektorach. Kolejna zmiana ma zahamować nadmierny wzrost w niektórych sektorach,
zwłaszcza owoców i warzyw – podaje portal prow2014-2020.pl.

Premie dla młodych rolników
Wsparcie dla młodych rolników cieszy się dużym zainteresowaniem farmerów. To jedno z działań
PROW na lata 2014-2020. W tym roku wnioski o premie można było składać od 29 czerwca
do 30 lipca, złożyło je 4979 osób. Jak dotąd, wysokość dofinansowania wynosiła 100
tysięcy złotych i wypłacana była w dwóch ratach. Rolnik otrzymywał 80 % całej kwoty było po
wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, pozostał 20 % po zrealizowaniu biznesplanu. Płatność
przyznawana była na okres pięciu lat rolnikom, którzy nie mieli więcej niż 40 lat.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

