Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

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

Wrocław, 05 sierpnia 2015 r.

Podstawa programowa
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020
zatwierdzony przez KE
14 grudnia 2014r.

Budżet : 717 mln euro
ok. 29 tys. beneficjentów
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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
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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
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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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Planowane inwestycje
Premia może być przyznana na:
 inwestycje w środki trwałe (w tym zakup
wyłącznie nowych maszyn i urządzeń
oraz
wyposażenia)
o
szacunkowej
wartości ≥ 70% kwoty pomocy
 zakup środków produkcji i działań w
zakresie przygotowania produktów do
sprzedaży
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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 formularzy wniosków
i biznesplanu
Formularze:
 Wniosku o przyznanie pomocy
 Wniosku o płatność I raty
 Wniosku o płatność II raty
oraz biznesplan przygotowany przez IERiGŻ
zostaną opublikowane na stronie www.arimr.gov.pl
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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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Kryteria wyboru
 Powierzchnia UR w gospodarstwie – do 5 pkt

–w województwie
dolnośląskim punkty przyznawane zostaną do powierzchni większej niż średnia
powierzchnia w województwie tj. o d 16,22 ha – 0,25 za każdy ha powyżej tej wielkości
tzn. że 5 pkt przyznamy jeżeli powierzchni a będzie większa niż 36,22 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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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
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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

43

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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