Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Przyznawanie i wypłata pomocy
na operacje typu
„Premie dla młodych rolników”

Weryfikacja wniosków
 w Biurach Powiatowych ARiMR
 w trybie Kpa
 w systemie OFSA PROW 2014-2020
 z zastosowaniem „dwóch par oczu”
dla 20 % wniosków
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Wzory dokumentów
Agencja udostępnia wnioskodawcom wzory
następujących dokumentów:
 Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP)
 Biznesplan
 Oświadczenia
 Wniosek o płatność I raty pomocy (WoP I)
 Wniosek o płatność II raty pomocy (WoP II)
 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
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Biznesplan zawiera
 Opis wyjściowej i docelowej sytuacji gospodarstwa
(zasoby
gospodarstwa
struktura
produkcji
roślinnej
i zwierzęcej, wielkość ekonomiczna gospodarstwa)
 Sposób osiągnięcia wzrostu
gospodarstwa o min. 10%

wielkości

ekonomicznej

 Cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju gospodarstwa,
 Informacje nt. planowanych działań dotyczących rozwoju
gospodarstwa (opis i szacunkowa wartość inwestycji w środki
trwałe oraz opis działań dot. zrównoważenia środowiskowego
i efektywnej gospodarki zasobami)
 Informacje nt. sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeśli
dotyczy)
 Sposób i termin spełnienia wymagań „aktywnego rolnika”
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Weryfikacja WoPP - etapy
 Przyjęcie i rejestracja wniosku
 Wprowadzenie danych do SI, kontrola zgodności
 Weryfikacja formalna – karta weryfikacji A
 Ocena merytoryczna – karta weryfikacji B


Kontrole administracyjne (w tym krzyżowe)



Ocena Biznesplanu – karta weryfikacji C



Uwzględnienie wyników KnM w zakresie SO

 Przyznanie punktów
 Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy
 Sprawdzenie dostępności środków – karta weryfikacji D
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Weryfikacja WoPP dokumenty
 Potwierdzenie złożenia wniosku
 Wezwanie do usunięcia braków formalnych
 Pismo o pozostawieniu wniosku bez
rozpoznania
 Wezwanie do wyjaśnień
 Decyzja o przyznaniu pomocy
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Kryteria wyboru
 Powierzchnia UR w gospodarstwie – do 5 pkt

–w województwie
lubuskim punkty przyznawane zostaną do powierzchni większej niż średnia powierzchnia w
województwie tj. o d 20,92ha – 0,25 za każdy ha powyżej tej wielkości tzn. że 5 pkt
przyznamy jeżeli powierzchni a będzie większa niż 40,92 ha

 Kwalifikacje zawodowe młodego rolnika – do 5 pkt
- studia wyższe „rolnicze” lub takie które w zakresie kształcenia albo w
standardach kształcenia mają treści związane z rolnictwem w wymiarze 200
godz. lub 30 pkt ECTS, studia podyplomowe rolnicze – 5 pkt.,
- studia na kierunku innym niż „rolnicze” oraz 3 staż pracy w rolnictwie – 5 pkt.,
- wykształcenie na poziomie kwalifikacji technika w zawodach rolniczych – 5 pkt.,
- wykształcenie na poziomie ZSZ w zawodach rolniczych – 4 pkt.,
- Tytuł wykwalifikowanego robotnika lub mistrza w zawodach rolniczych uzyskany
w formach pozaszkolnych oraz 3 staż pracy w rolnictwie - 3 pkt.,
- Wykształcenie średnie i co najmniej 4 –letni staż pracy w rolnictwie – 2 pkt.,
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Kryteria wyboru
 Rodzaj planowanej produkcji:
uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości – zobowiązanie do
w/w uczestnictwa przyznaje się 2 pkt. a w przypadku gdy jest to system rolnictwo
ekologiczne - 4 pkt.

uprawa roślin wysokobiałkowych – jeżeli powierzchnia w/w upraw w roku
docelowym wynosi co najmniej 1 ha - 2 pkt

 Kompleksowość biznesplanu
inwestycje budowlane – jeżeli plan zakłada inwestycje w/w typu
związana z działalnością rolniczą - 2 pkt
udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych – za każde wskazane
działanie można otrzymać 0,5 pkt. - dwie kategorie traktowane łącznie–można
wskazać np. 2 szkolenie i dwie usługi lub 4 szkolenia lub 4 usługi l- max.2 pkt.,

udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych –
udział w grupach producentów jako członek grupy – w roku docelowym - 2 pkt
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Kryteria wyboru c.d.

przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych – prowadzenie działań
w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych w
gospodarstwie - 1 pkt.,

przetwarzanie produktów rolnych – prowadzenie działań w zakresie
przetwarzania produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie - 2 pkt
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Kryteria wyboru c.d.
 Wpływ na realizację celów przekrojowych


udział zbóż w strukturze zasiewów (≤66%) – 0,5 pkt.,



plan nawozowy z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby i jego
stosowanie– 2 pkt.,



inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – w załączniku nr 2
zawarto rodzaje inwestycji w w/w zakresie i wskazano ocenę
bezwzględną inwestycji, punkty przyznaje się po przeliczeniu zgodnie z
wzorem z w/w załacznika – można otrzymać max 5 pkt. jeżeli po
przeliczeniu wartość wskaźnika jest większa niż 5 przyznaje się 5 pkt.
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Kryteria wyboru c.d.
 Innowacyjność - max 2 pkt
 postęp biologiczny postęp biologiczny — udoskonalenie organizmów
roślinnych i zwierzęcych oraz zwiększanie liczby odmian i gatunków roślin i
zwierząt użytecznych dla człowieka”– 1 pkt
• organizacja produkcji – proces zmian w organizacji gospodarstwa i
organizacji pracy prowadzących do bardziej efektywnego wykorzystania postępu
technicznego, technologicznego i biologicznego oraz do poprawy ekonomicznych
wyników gospodarstwa” -1 pkt
 nowoczesne technologie produkcji – wprowadzanie nowych technologii
produkcji 1 pkt
 innowacyjny produkt – innowacja musi obejmować znaczące ulepszenia
parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności 1 pkt
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Kryteria wyboru c.d.
 Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo, a młodym
rolnikiem – powyżej 25 lat – 2 pkt.; powyżej 15 do 25 lat – 1 pkt.;
 Przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie
gospodarstwa z mniejszych gospodarstw przejętych w całości–
3 pkt,;

W obu kategoriach punkty przyznawane są w przypadku tworzenia
gospodarstwa opartych na gruntach własnych (gospodarstwo
nabyte na własność)
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Kolejność przyznawania
pomocy – lista rankingowa
 Decyduje suma punktów przyznawanych na podstawie
określonych kryteriów wyboru
 Punkty na podstawie danych we WoPP i załącznikach
 Zmiany po upływie 20 dni od dnia zakończenia naboru
nie mają wpływu na kolejność
 W pierwszej kolejności pomoc przysługuje
wnioskodawcom z największą liczbą punktów
 Pomoc jest przyznawana, gdy ≥ 15 punktów
 Gdy wnioskodawcy uzyskali taką samą liczbę punktów,
o kolejności decyduje powierzchnia UR gospodarstwa
i wiek wnioskodawcy (młodszy)
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Sporządzanie listy rankingowej
1. Kierownik BP ARiMR ustala liczbę punktów dla
każdego wniosku na podstawie deklaracji w nim
zawartych;
2. Ze względu na ograniczony w 2015 r. termin na
weryfikację SO, natychmiast po ustaleniu liczby
punktów należy do KnM kierować wszystkie
wnioski z min. 15 punktami;
3. Równolegle do KnM należy przeprowadzić
kontrole administracyjne wniosków
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Sporządzenie listy rankingowej
 Przygotowany zostanie szczegółowy
harmonogram realizacji poszczególnych etapów
weryfikacji wniosków
 Prowadzony będzie codzienny monitoring stanu
zaawansowania obsługi wniosków
 Terminy sporządzenia i ew. aktualizacji listy
rankingowej zostaną ustalone po zakończeniu
naboru i wpłynięciu wniosków wysłanych
pocztą;
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Sporządzenie listy rankingowej
1. Kierownik BP ARiMR niezwłocznie po przyznaniu
punktów przekaże dane wnioskodawców (imię i
nazwisko, liczbę przyznanych punktów. powierzchnię
UR, wiek wnioskodawcy) do Dyrektora OR ARiMR;
2. Dyrektor OR ustala kolejność przysługiwania pomocy
w województwie i niezwłocznie przekazuje Prezesowi
ARiMR;
3. Prezes ARiMR podaje do publicznej widomości na
stronie internetowej ARiMR informację o kolejności
przysługiwania pomocy w poszczególnych
województwach.
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Decyzja o przyznaniu pomocy
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia w terminie
9 miesięcy od dnia jej doręczenia następujących warunków:


nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa
opisanego w biznesplanie



podjęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący



ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie
jako rolnik



uzyskania wpisu do ewidencji producentów



rozpoczęcia realizacji biznesplanu



rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości
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Wniosek o płatność
Zawiera w szczególności:
 dane beneficjenta
 dane małżonka beneficjenta
 numer rachunku bankowego beneficjenta

Wniosek o płatność II raty – dodatkowo:
 oświadczenie o niefinansowaniu inwestycji
z innych środków publicznych

18

Weryfikacja WoP I c.d.
Do wniosku dołącza się dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków
określonych w decyzji:
 tytuł prawny do nieruchomości
wchodzących w skład gospodarstwa

rolnych

 rozpoczęcie realizacji biznesplanu
 prowadzenie uproszczonej rachunkowości
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Weryfikacja WoP I c.d.
 Wypłata pierwszej raty w terminie 90 dni
od dnia złożenia wniosku o płatność wraz
z wymaganymi dokumentami
 Wypłata
na
rachunek
bankowy
beneficjenta
wskazany
we
wniosku
o płatność
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Weryfikacja WoP I c.d.
 Wygaśnięcie decyzji



w przypadku niezłożenia wniosku o płatność
w określonym terminie
niedopełnienia
przez
beneficjenta
warunków,
z zastrzeżeniem dopełnienia których została
wydana decyzja o przyznaniu pomocy

 Uchylenie decyzji


w przypadku złożenia przez beneficjenta pisemnego
wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego
oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy
(przed upływem terminu określonego w rozporządzeniu)
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Weryfikacja WoP II
Do wniosku dołącza się:
 sprawozdanie z realizacji biznesplanu oraz
dokumenty
potwierdzające
realizację
działań
dotyczących
rozwoju
gospodarstwa
(formularz
udostępniony przez ARiMR)
 oświadczenie o
rachunkowości

prowadzeniu

uproszczonej

 plan nawozowy oraz kopię wyników chemicznej
analizy gleby (jeżeli wnioskodawcy przyznano
punkty za realizację celów w zakresie ochrony
środowiska i klimatu)
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Weryfikacja WoP II c.d.
W przypadku konieczności uzupełnienia
wykształcenia należy przedłożyć:
 dokument potwierdzający
uzupełnienie wykształcenia
Termin:

60 dni od dnia upływu 36
miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy
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Weryfikacja WoP II c.d.
 Wypłata drugiej raty pomocy
 w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku
o płatność wraz z dokumentami

 Odmowa wypłaty
w przypadku:

II

raty

pomocy

 niespełnienia przez beneficjenta warunków
określonych w decyzji
 nieprzedłożenia wniosku o płatność
 nieprzedłożenia wymaganych dokumentów
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Sankcje finansowe
Zwrot 100% kwoty I raty pomocy:
 nieprowadzenie gospodarstwa jako kierujący
 prowadzenie gospodarstwa niezgodnie ze strukturą
produkcji określoną w biznesplanie
 zmniejszenie lub nieosiągnięcie wzrostu wielkości
ekonomicznej gospodarstwa
 nieuzupełnienie wykształcenia w ciągu 36 miesięcy
 niepodleganie ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik przez
co najmniej 12 miesięcy
 uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli
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Sankcje finansowe c.d.
 Zwrot 30% kwoty I raty pomocy:


współwłasność gruntów



niespełnienie warunku rolnika aktywnego zawodowo

 Zwrot 20% kwoty I raty pomocy:


nieprowadzenie produkcji roślin wysokobiałkowych
(jeżeli przyznano punkty z tego tytułu)

 Zwrot po 5% kwoty I raty pomocy:


za każdy rok nieprowadzenia rachunkowości
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Zobowiązania beneficjenta
PMR
 Prowadzenie jako kierujący gospodarstwa, którego
rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu
5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy
 Spełnienie wymagań odnośnie rolnika aktywnego
zawodowo, w terminie 18 miesięcy od dnia nabycia lub
wejścia w posiadanie gospodarstwa, i spełniania ich co
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej
raty pomocy
 Spełnienie warunku, aby gospodarstwo nie stanowiło
przedmiotu współwłasności lub współposiadania,
z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej
i wspólnot gruntowych
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Zobowiązania beneficjenta
PMR c.d.
 Zrealizowanie
biznesplanu
w
przewidzianym
terminie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od
dnia wypłaty I raty:


prowadzenie
produkcji

gospodarstwa

zgodnie

ze

strukturą



zrealizowanie
działań
dotyczących
planowanych
inwestycji w środki trwałe, zróżnicowania środowiskowego
w zakresie nawożenia, obsady zwierząt, struktury zasiewów



osiągnięcie celów pośrednich i końcowych



osiągnięcie
wzrostu
wielkości
ekonomicznej
gospodarstwa o przynajmniej 10% i utrzymanie tego
wzrostu przynajmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty
I raty
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Zobowiązania beneficjenta
PMR c.d.
 Uzupełnienie wykształcenie w okresie 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
 Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie
przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty
I raty
 Prowadzenie
uproszczonej
rachunkowości
w gospodarstwie, co najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty I raty

29

Zobowiązania beneficjenta
PMR c.d.
 Prowadzenie działań, z tytułu których przyznano
punkty, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia
wypłaty I raty
 Umożliwianie przeprowadzenia przez uprawnione
podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów
 Przechowywanie dokumentów związanych z PMR
co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty
pierwszej I raty
 Udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji
niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu
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Weryfikacja zobowiązań
wieloletnich
W terminie 90 dni przed dniem upływu 5 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy beneficjent przedkłada
kierownikowi biura powiatowego Agencji:
 informację o realizacji zobowiązań na formularzu
udostępnionym przez ARiMR (SO)
 dokumenty potwierdzające:



prowadzenie rachunkowości
realizację działań, z tytułu
przyznano punkty

których

beneficjentowi

 plan nawozowy oraz kopię wyników chemicznej
analizy gleby (jeżeli beneficjentowi przyznano punkty z tego
tytułu)
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Dziękuję za uwagę
☺
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