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PROW: 3 nabory wniosków już w marcu!
Autor: Elżbieta Sulima
Data: 12 lutego 2016

Zgodnie z harmonogramem PROW 2014–2020 na marzec zaplanowane
są aż 3 nabory wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Kto
zatem powinien zacząć przygotowywać się do wypełniania
dokumentów?
Pierwsza grupa wniosków dotyczy rozwoju gospodarstw i są to: Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników (typ operacji Premie dla młodych rolników) oraz
Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ operacji Modernizacja gospodarstw
rolnych – obszary A, B, C, D). Druga grupa wniosków dotyczy rozwoju terytorialnego w ramach
poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa (typ operacji Scalanie gruntów), przy czym termin naboru wniosków
uzależniony jest tutaj od decyzji Samorządu Wojewódzkiego.

Projekt nowelizacji Rozporządzenia MRiRW zakłada, że pomoc będą mogli otrzymać młodzi
rolnicy, którzy w terminie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku rozpoczęli urządzanie
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gospodarstwa rolnego i w tym okresie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej jako
kierujący.
Marcin Sewastianik, Naczelnik Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz
Płatności Bezpośrednich w Biurze Powiatowym ARMiR w Białymstoku

Należy w tym miejscu podkreślić, że dokładne terminy naborów wniosków nie są jeszcze znane, gdyż
ARiMR od grudnia czeka na odpowiednie nowelizacje. Dokładne wytyczne muszą się jednak ukazać
30 dni przed naborem, czyli najpóźniej pod koniec lutego. W kwestii zasad oczekuje się
natomiast, że ogólne zasady będą podobne do poprzednich naborów. Dopóki jednak nie ukażą
się nowelizacje, obowiązywać będą założenia zawarte w Rozporządzeniach MRiRW z poprzednich
naborów, z 2015 r.
W sprawie Premii dla młodych rolników Marcin Sewastianik, Naczelnik Wydziału Działań
Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich w Biurze Powiatowym ARiMR
w Białymstoku, wskazał na zasadniczą zmianę w nowym naborze.
– Projekt nowelizacji Rozporządzenia MRiRW zakłada, że pomoc będą mogli otrzymać młodzi
rolnicy, którzy w terminie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku rozpoczęli urządzanie
gospodarstwa rolnego i w tym okresie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej jako
kierujący. Zmiana ma umożliwić otrzymanie premii dla młodych rolników osobom, które po raz
pierwszy ubiegały się o przyznanie płatności do gruntów rolnych w 2015 r. – stwierdził naczelnik.
O czym muszą pamiętać rolnicy?
Korzystając z doświadczeń poprzedniego naboru najważniejsze jest by rolnicy, którzy będą składać
wnioski w marcu 2016 r., dobrze przygotowali wniosek z wszystkimi załącznikami, czyli
dostarczyli pełną dokumentację. Należy bowiem postarać się, by wniosek nie wymagał
weryfikacji, gdyż dozwolone jest tylko jedno jego uzupełnienie. Przypominamy również, że na stronie
ARiMR znajdują się wszystkie materiały pomocnicze, poradniki, pytania rolników i odpowiedzi.
Należy i warto z tego korzystać.
Będziemy na bieżąco informować o warunkach naborów. Zapraszamy do śledzenia
aktualizacji!
***
Więcej na temat PROW 2014–2020 znajdziecie tu:
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PROW a modernizacja: trudno, ale warto
PROW: premie dla młodych rolników
PROW: rola postępowania ofertowego
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