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ARiMR przyjmuje wnioski w ramach Działania 
 
 

które finansowane jest ze środków PROW 2014 – 2020 

 

Wysokość wsparcia: 
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: 

 I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie                  
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków                      
z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;  

 II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.  
 

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł 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.  
 

O takie wsparcie starać się mogą osoby które: 
 rozpoczęły urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach "Premii 

dla młodych rolników", lecz nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed jego złożeniem.  
 po raz pierwszy rozpoczęły prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący. 
 

Wymagania dotyczące wnioskodawcy:  

 ma nie więcej niż 40 lat, 
 posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
 przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:  

- nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc 
finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową       
w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez 
rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie 
startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD, 
 

- nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt 
gospodarskich oznakowanych i siedzib stada, 
 

- nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej. 
 

Wymagania dotyczące gospodarstwa: 
 

  Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym musi być co najmniej równa średniej krajowej,         
a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - gospodarstwo 
musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 
300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi 
przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST). 


