Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

„Premie dla młodych rolników”
w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników”
PROW 2014-2020

Podstawa programowa
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
zatwierdzony przez KE
14 grudnia 2014r.
Budżet : 717 mln euro
ok. 29 tys. beneficjentów

W przypadku województwa lubuskikiego
Wg wstępnego podziału środków kwota przydzielona pozwoli na
wypłacenie ok. 700 premii
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Regulacje prawne
 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 Rozporządzenie MRiRW z 13 lipca 2015 r.
w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje
typu „Premie dla młodych rolników”
w ramach
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego
PROW 2014-2020
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Cele i priorytety działania
 Cele szczegółowe:
 ułatwianie wejścia osobom posiadającym
odpowiednie umiejętności do sektora rolniczego
 wymiana pokoleniowa
 Priorytet nr 2:
 zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
(skierowanie pomocy do gospodarstw o odpowiednim potencjale)



Cele przekrojowe:
 innowacyjność (organizacja

produkcji, produkt, technologia,
udział w zorganizowanych formach produkcji i sprzedaży)




w zakresie środowiska
w zakresie łagodzenia zmian klimatu
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Wysokość wsparcia
Premia w kwocie 100 tys. zł §9
 I rata - 80 tys. zł (80 %) §20


wypłacana na wniosek o płatność, który składa się
w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy

 II rata - 20 tys. zł (20 %) §23


wypłacana na wniosek o płatność, który składa się
po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż
do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy
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Wspierane gospodarstwo
§2 ust. 1 pkt 6b

 o wielkości ekonomicznej wyrażonej
w całkowitej rocznej standardowej
produkcji
od 13 tys. do 150 tys. euro
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Wspierane gospodarstwo
o powierzchni UR równej :




średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju oraz nie
większej niż 300 ha §2 ust. 1 pkt 6a



którego min 70% minimalnej powierzchni UR stanowi
przedmiot
własności
beneficjenta,
użytkowania
wieczystego lub dzierżawy od Skarbu Państwa lub JST
§7 ust. 2 – z uwagi na fakt iż średnia powierzchnia w kraju
wynosi 10,48 ha w/w min 70% wynosi 7,34 ha



nie może stanowić współwłasności lub współposiadania poza
współwłasnością małżeńską § 19 ust. 4
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Wnioskodawca §2
 osoba fizyczna
 ma ≥ 18 lat i ≤ 40 lat
 obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub
uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy
od otrzymania decyzji §5
 nie prowadził gospodarstwa rolnego jako kierujący
 rozpoczął urządzanie gospodarstwa lecz nie wcześniej
niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy
 przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji
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Urządzanie gospodarstwa §4
 rozpoczyna się z chwilą nabycia
lub wejścia w posiadanie gospodarstwa
rolnego o powierzchni UR co najmniej
1 ha.
 kończy się z
prowadzenia
kierujący

chwilą rozpoczęcia
gospodarstwa
jako
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Urządzanie gospodarstwa §4
Jeżeli urządzanie gospodarstwa:
 rozpoczyna osoba niepełnoletnia - 12 m-cy liczone jest
od dnia uzyskania pełnoletniości
 rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia - 12 m-cy liczone
jest od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez
notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia
 rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia przez osobę
niepełnoletnią - 12 m-cy liczone jest od dnia uzyskania
pełnoletniości
10

Kierujący gospodarstwem §3
 prowadzi gospodarstwo osobiście
(pracuje w nim i podejmuje wszelkie
decyzje dot. jego prowadzenia)
 prowadzi gospodarstwo na własny
rachunek i we własnym imieniu
 ponosi koszty i czerpie korzyści
w związku z jego prowadzeniem
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Kierujący gospodarstwem §3
O rozpoczęciu prowadzenia gospodarstwa jako kierujący świadczy:
wystąpienie o pomoc finansową dla rolników



w ramach:



płatności bezpośrednich



programu SAPARD



SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego…” 2004-2006



PROW 2004-2006



PROW 2007-2013



PROW 2014-2020



pomocy krajowej



posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do
IRZ



prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej

Wyjątek: nie uznaje się iż osoba rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa
jako
kierujący
pomimo
złożenia
wniosku
o
płatności
OB./ONW/PRŚ/PRSK/RE
w
roku
2015
w
przypadku
nabycia
gospodarstwa w wyniku dziedziczenia w ostatnich 12 miesiącach
12
poprzedzających złożenie wniosku

Małżonkowie
wnioskodawcami § 11
Gdy o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie
i oboje spełniają warunki jej przyznania,
pomoc przyznaje się:
 tylko jednemu z nich, co do którego małżonek
wyraził pisemną zgodę
 niezależnie od tego, czy urządzają wspólne
gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa
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Małżonek
wnioskodawcy § 11
Pomoc może być przyznana, gdy:
 małżonek
wnioskodawcy
przed
dniem
złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie
prowadził gospodarstwa jako kierujący
i w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
- nie rozpoczął urządzania gospodarstwa
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Małżonek
wnioskodawcy § 11


małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa,
jak i przed jego zawarciem, nie przyznano pomocy:


na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach
PROW 2014-2020

Wyjątek:



pomoc została przyznana, lecz zostało
stwierdzone wygaśnięcie decyzji lub
została uchylona decyzja o przyznaniu
pomocy

w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,
objętego PROW 2007-2013

Wyjątek:

pomoc została przyznana, lecz jej nie
wypłacono z powodu rezygnacji,
niedopełnienia warunków określonych
w decyzji, niezłożenia wniosku o płatność
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PMR przyznaje się tylko raz (§ 9 ust. 2,3)

Premia może być przyznana tylko raz
w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie
i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które
wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą
na operacje typu „Premie dla młodych rolników”
Wyjątek:

pomoc została przyznana, lecz zostało
stwierdzone wygaśnięcie decyzji lub
została uchylona decyzja o przyznaniu
pomocy
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PMR nie przyznaje się (§ 10)
Premii nie przyznaje się:
 osobie, której przyznano pomoc w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego
PROW 2007-2013
 na grunty rolne, które wchodziły
gospodarstwa objętego ww. pomocą
Wyjątek:

w

skład

pomoc została przyznana, lecz zostało
stwierdzone wygaśnięcie decyzji lub
została uchylona decyzja o przyznaniu
pomocy
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PMR nie przyznaje się (§ 10)
Premii nie przyznaje się osobie, której przyznano
pomoc w ramach operacji objętych PROW
2014-2020 typu:
 „Premie na działalność pozarolniczą” w ramach
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
 „Restrukturyzacja
małych
gospodarstw”
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw”
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Zobowiązania beneficjenta (§ 22)
 prowadzenie gospodarstwo jako kierujący do dnia
upływu okresu związania celem – 5 lat od dnia otrzymania
pomocy

 prowadzenie uproszczonej rachunkowości –

wg wzoru

stanowiącego załącznik do rozporządzenia

 wzrost
wielkości
o min. 10%

ekonomicznej

gospodarstwa

 podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników jako
rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez
min. 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy
 stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu
przepisów UE
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Limity czasowe obsługi
wniosków o PMR
L.p. Rodzaj czynności
1.

Nabór WoPP

2.

Wydanie decyzji w
przyznania pomocy

Maksymalny
czynności

czas

trwania

14 -30 dni
W roku 2015 od 20 sierpnia do 2
września
sprawie 180 dni od dnia zakończenia naboru
W roku 2015 do dnia 29.02.2016

3.

Dopełnienie warunków
z zastrzeżeniem, których
wydana została decyzja,
złożenie WoP I

9 miesięcy
decyzji

od

dnia

4.

Wypłata I raty pomocy

90 dni od złożenia WoP I

5.

Wypłata II raty pomocy

90 dni od złożenia WoP II

doręczenia
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Przygotowanie Książek Procedur
 KP-611-325-ARiMR/1.2/r – Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
(Premie dla młodych rolników w ramach PROW 20142020), Obsługa wniosku o przyznanie pomocy.
 KP-611-398-ARiMR/1.1/r - Pomoc na rozpoczęcie
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników
(Premie dla młodych rolników w ramach PROW 20142020),Obsługa wniosków o płatność.
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Przygotowanie Systemu
Informatycznego
 I etap tj. rejestracja wniosku o przyznanie pomocy oraz
obsługa weryfikacji formalnej, generowanie pism do
wnioskodawcy – wdrożono 11.07.2015r.
 II etap tj. obsługa weryfikacji merytorycznej, kontrole
krzyżowe, ocena biznesplanu, generowanie pism do
wnioskodawcy – planowany termin wdrożenia
8.08.2015r.
 III etap tj. generowanie listy rankingowej, limity
finansowe, generowanie decyzji przyznającej pomoc –
planowany termin wdrożenia 12.09.2015r.
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Uwaga
Ze względu na bardzo ograniczony czas na
weryfikację SO podczas kontroli na miejscu,
konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie
danych z wniosku do SI oraz nadanie punktów
rankingowych złożonym wnioskom i kierowanie
do KnM wszystkich wniosków z min. 15
punktami.
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Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Dziękuję za uwagę

