Punktacja „Młody rolnik” – nabór 2015
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie
następujących kryteriów:
1. Powierzchnia użytków rolnych powyżej średniej powierzchni gruntów rolnych w
województwie – 0,25 pkt za każdy hektar (max. 5 pkt);
Średnia powierzchnia gospodarstwa dla województwa łódzkiego - 7,61 ha
2. Kwalifikacje zawodowe:
a. 5 pkt
i. stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia w
dziedzinach nauk rolniczych lub dziedziny nauk weterynaryjnych;
ii. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie (rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria,
technika rolnicza i leśna, zootechnika)
iii. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż w zał. 1 do
rozporządzenia oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub
ukończony lub ukończone studia z podyplomowe w zakresie
związanym z działalnością rolniczą;
iv. zawody wymienione w ust. 2 zał. 1 do rozporządzenia;
b. 4 pkt
i. zawody wymienione w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia
c. 3 pkt.
i. Tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza lub tytuł
zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie wymienionym w
ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach
pozaszkolnych oraz co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie;
d. 2 pkt
i. Wykształcenie średnie oraz co najmniej 4 letni staż pracy w rolnictwie
3. Rodzaj planowanej produkcji
a. 4 pkt
i. Przyznaje się w przypadku zobowiązania do uczestnictwa w systemie
rolnictwa ekologicznego
b. 2 pkt
i. Zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości (art. 16
rozporządzenia nr 1305/2013) lub krajowym systemie jakości
(działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych”);
ii. Produkcja roślin wysokobiałkowych (załącznik rozporządzenia w
sprawie płatności bezpośrednich) jeżeli powierzchnia uprawy tych
roślin będzie wynosić co najmniej 1 ha;
4. Kompleksowość biznesplanu
a. 2 pkt – inwestycje budowalne związane z działalnością rolniczą
b. 0,5 pkt za każde działanie (max 2 pkt)

i. Udział w szkoleniach
ii. Korzystanie z usług doradczych
c. 1 pkt – prowadzeniu działań z zakresu przygotowania do sprzedaży produktów
rolnych wytworzonych w gospodarstwie;
d. 2 pkt za każde z działań:
i. Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych;
ii. Prowadzenie działań z zakresu przetwarzania produktów rolnych
wytworzonych w gospodarstwie;
5. Wpływ na realizację celów z zakresu ochrony środowiska i klimatu;
a. 0,5 pkt – udział zbóż w strukturze zasiewów poniżej 66%
b. 2 pkt – zobowiązanie do przygotowanie planu nawozowego oraz stosowanie
tego planu przez okres związania z celem;
c. 5 pkt – inwestycje z zakresu ochrony środowiska i klimatu
6. Wpływ na realizację celów z zakresu innowacyjności za postęp biologiczny,
organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji, innowacyjny produkt
- 1 pkt za każdy z obszarów (max 2 pkt.)
7. Różnica wieku między przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem
a. 1 pkt – powyżej 15 lat do 25;
b. 2 pkt – powyżej 25 lat
8. Przejmowanie gospodarstwa w całości – 3 pkt.

POMOC JEST PRZYZNAWANA JEŻELI WNIOSKODAWCA UZYSKA CO
NAJMNIEJ 15 PKT

