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Już od 30 września możesz ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Rekompensatę
przewiduje się dla rolników prowadzących gospodarstwa uczestniczących
w systemie dla małych gospodarstw.
Pomoc otrzymasz, gdy przekażesz lub sprzedasz gospodarstwo innemu rolnikowi i zaprzestaniesz
prowadzić działalność rolniczą. W związku z tym przekazanie gospodarstwa może być sposobem na
inny styl życia.

Dla kogo wsparcie?
Po pierwsze, pomoc otrzymasz tylko wtedy, gdy jesteś rolnikiem wpisanym do ewidencji producentów
prowadzonej przez ARiMR. Po drugie, uczestniczysz w systemie małych gospodarstw w ramach
płatności bezpośrednich. Wreszcie rolnik, któremu sprzedałeś gospodarstwo musi osiągnąć
powierzchnię swojego gospodarstwa co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza
niż w kraju). Najważniejsze jest to, że przekazać musisz gospodarstwo trwale. Co to oznacza?
Przekazanie gospodarstwa musi być dokonane za pomocą umowy sprzedaży lub darowizny. Poza
tym rolnik, który objął w posiadanie grunty musi prowadzić działalność rolniczą przynajmniej przez
okres 5 lat.
A co Ty będziesz miał oprócz premii? Możesz zostawić sobie na własne potrzeby 0,5 ha gruntów
rolnych.

Premia dobra rzecz
ARiMR w następujący sposób definiuje wielkość pomocy. Otóż pomoc wypłacana jest
jednorazowo. Jej wielkość ustala się w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach
systemu dla małych gospodarstw w 2015. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 proc.
tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do
końca roku 2020. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność
120 proc. płatności dla małych gospodarstw. Jest to łącznie 240 proc. przyznanej wówczas kwoty.
Potwierdzenie informacji znajdziesz na stronie https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/przekazgospodarstwo-wez-rekompensate-z-prow.html
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Bierzesz premię i co dalej?
Tu również Agencja proponuje korzystne rozwiązanie, ale pod pewnymi warunkami. Przede
wszystkim przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać
ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać
się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020 i założyć
własną firmę. Przede wszystkim premia za przekazanie gospodarstwa na pewno pomoże Ci
w rozwinięciu własnej firmy. Z pewnością warto o tym pomyśleć.

Przekazanie gospodarstwa – ARiMR ogłasza, że
wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
można składać do 29 października w biurach powiatowych Agencji. W związku z tym nie
pozwól sobie na przegapienie terminu.
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