
100 tys. zł. premii dla młodych rolników, którzy przejdą na
swoje 

Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w
Oddziale Regionalnym ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na
samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. 

O wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, będzie musiała je uzupełnić w ciągu 36 miesięcy
od  dnia  doręczenia  decyzji  o  przyznaniu  pomocy.  Warunkiem  jest  też  posiadanie
gospodarstwa rolnego o  powierzchni  co  najmniej  1  ha  i  rozpoczęcie  jego urządzania  nie
wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 

 Powierzchnia  użytków  rolnych  w  gospodarstwie,  którego  właściciel  będzie   starać  się  
o  wsparcie  musi  mieć  wielkość  średniej  wojewódzkiej.  W Małopolsce  to  4,02  ha.  Nasze
województwo  ma   bowiem  średnią  powierzchnię  gospodarstwa  niższą  niż  krajowa.  Nie
będzie za to pewnie problemu z przekroczeniem maksymalnej powierzchni, która nie może
być większa niż 300 hektarów. 

W  pierwszej  kolejności  pomoc  przysługiwać  będzie  wnioskodawcom,  którzy  uzyskają
największą liczbę punktów. 

Premia  w  wysokości  100  tys.  złotych  będzie  wypłacana  w  dwóch  ratach:  pierwsza  
w   wysokości  80% -  po  spełnieniu  przez  beneficjenta  określonych  warunków, a  druga  
w wysokości 20% - już po realizacji biznesplanu. 

Rolnik poprowadzi uproszczoną rachunkowość, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość
ekonomiczna jego gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Zgodnie z przepisami rolnik będzie zobowiązany do przeznaczenia całej  kwoty premii na
inwestycje  dotyczące  działalności  rolniczej  lub  przygotowania  do  sprzedaży  produktów
rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70% tej kwoty
musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe. 

-Wspieranie młodych rolników ma sens, gdyż tworzy się gospodarstwa o długiej perspektywie
działania. - mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk.
Dlatego zachęcamy do skorzystania z tej właśnie oferty pomocy. 

Szczegółowe  informacje  na  stronie  www.arimr.gov.pl oraz  w  Punktach  Informacyjnych  
w biurach powiatowych ARiMR.

http://www.arimr.gov.pl/
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