PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
PROW 2014-2020
Zgodnie z Rozporządzeniem pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która:
1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
2) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia albo
wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie, bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia,
z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
o przyznaniu pomocy;
4) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tj. stała się właścicielem lub weszła
w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej
1 ha) przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż
w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku;
5) do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa jako
kierujący1 (w szczególności – nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych
obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad
tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową
dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu
specjalnego produkcji rolnej);
6) przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do
zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później
niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
7) po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła jako kierujący prowadzenie
gospodarstwa:
a) o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej
– co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w województwie oraz nie większej niż 300 ha;
b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150
000 euro;
Jeśli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej przyznania,
pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną
zgodę.
Pomoc może być przyznana osobie fizycznej w przypadku, gdy:
1) jej małżonek, przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził
gospodarstwa jako kierujący;
2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia przez małżonka wniosku
o przyznanie pomocy nie rozpoczął urządzania gospodarstwa;
3) małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie
przyznano pomocy:

1) Przez kierującego gospodarstwem rolnym rozumie się osobę fizyczną, która prowadzi gospodarstwo osobiście, na własny
rachunek i we własnym imieniu oraz ponosi koszty i czerpie korzyści z jego prowadzenia.

a) na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w
rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW
2014-20202;
b) w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-20133.
Pomocy nie przyznaje się:
1) osobie fizycznej, której przyznano pomoc w ramach PROW 2014-2020 na operacje
typu :
a) „Premie na działalność pozarolniczą” w ramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;
b) „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”;
2) osobie fizycznej, której przyznano pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” objętego PROW 2007-20133;
3) na grunty, które wchodziły w skład gospodarstwa osoby fizycznej, której:
a) wypłacono pomoc w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
objętego PROW 2007-2013;
b) wypłacono pierwszą ratę pomocy na operację typu „Premie dla młodych
rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie powinna być równa co najmniej średniej
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, natomiast gdy gospodarstwo
jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w
gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w kraju – powierzchnia użytków rolnych powinna być równa co najmniej średniej powierzchni
gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie, oraz nie większej niż 300 ha.
Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa:
 bierze się pod uwagę średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w
gospodarstwie rolnym w kraju, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o
przyznanie pomocy. Dane dotyczące powierzchni użytków rolnych w poszczególnych
latach zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR.
 sumuje się powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot:
a) własności,
b) użytkowania wieczystego,
c) dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek
samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została lub zostanie zawarta
na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do
dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
d) dzierżawy od podmiotów innych niż wymienione w pkt. c), jeżeli umowa
dzierżawy została lub zostanie zawarta:
 w formie aktu notarialnego albo z datą pewną, oraz
 na okres co najmniej 10 lat,
Z wyłączeniem sytuacji, gdy przyznano pomoc, z tym że zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji
o przyznaniu pomocy albo uchylono decyzję o przyznaniu pomocy.
3
Z wyłączeniem sytuacji, gdy pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji
z przyznanej pomocy lub niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których
została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność.
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Przynajmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa rolnego powinna stanowić przedmiot
własności beneficjenta, użytkowania wieczystego luz dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Gospodarstwo rolne nie może być przedmiotem współwłasności lub współposiadania, z
wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej i wspólnot gruntowych.
Pomoc finansowa przyznawana jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł
przeznaczonej na realizację biznesplanu w przejmowanych gospodarstwach rolnych i
wypłacanej w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20% kwoty
pomocy).
Beneficjent „Premii dla młodych rolników” zobowiązuje się do:
1) prowadzenia jako kierujący gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy;
2) podlegania 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 pierwszej raty pomocy;
3) zrealizowania biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później
niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
4) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi przychodów i
rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na
podstawie odrębnych przepisów nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji
biznesplanu i prowadzenia tej ewidencji co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia
wypłaty I raty pomocy;
5) spełnienia wymagań odnośnie rolnika aktywnego zawodowo w rozumieniu przepisów
UE o płatnościach bezpośrednich, w terminie 18 miesięcy od dnia nabycia lub wejścia
w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan i spełniania ich co
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
6) spełniania warunku, aby gospodarstwo nie stanowiło przedmiotu współwłasności lub
współposiadania, z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej i wspólnot
gruntowych;
7) prowadzenia działań, z tytułu których przyznano punkty w ramach systemu wyboru
operacji, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
8) umożliwiania przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub
kontroli dokumentów;
9) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą co najmniej do dnia
upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
10) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania
i ewaluacji Programu.

