Poddziałanie 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników
Przepisy wykonawcze
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz.
760, z 2020 r. poz. 839 oraz z 2021 r. poz. 389).
Termin naboru wniosków:
Wg przepisów rozporządzenia, dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien
przypadać w pierwszym lub drugim kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie
może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.
Wnioski na ww. poddziałanie można składać od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r.
Beneficjent
O premię może starać się osoba fizyczna, która m.in.:
 w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 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;
 przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24
miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej
w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki
dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia);
 przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa
o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, 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;
 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;
 najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
rozpocznie jako kierujący* prowadzenie gospodarstwa: 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, którego
wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

* Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się
prowadzenie przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym
imieniu oraz ponoszenie kosztów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie
korzyści z jej prowadzenia.
Możliwości finansowania
Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje
się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji
materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji
warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji
materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu
przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.
Przepisy rozporządzenia nie zawierają katalogu rzeczowego ani też zakresu wydatków
kwalifikowalnych w ramach operacji. Biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa powinien
przewidywać wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co
najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości
równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Zakup wyłącznie nowych maszyn,
urządzeń oraz wyposażenia – w ramach ww. inwestycji. Pomoc może być przyznana, jeżeli
biznesplan zapewnia m.in. dostosowanie planowanych inwestycji w środki trwałe do zasobów
gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji oraz zgodność szacunkowych wartości
planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi. W ramach operacji może być
uwzględniona wyłącznie inwestycja, która nie została rozpoczęta przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy, oraz – w przypadku, gdy biznesplan przewiduje inwestycję
polegającą na budowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli wykorzystywanych do
produkcji rolnej – inwestycja, która będzie realizowana na gruntach stanowiących własność
wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.
W świetle powyższego, premię można przeznaczyć na każdy środek trwały związany
z przewidzianą w biznesplanie produkcją rolną lub przygotowywanie do sprzedaży produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym m.in. zakup wyłącznie nowych maszyn,
urządzeń oraz wyposażenia, budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, zakup
gruntu, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich
gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Zobowiązania beneficjenta
Beneficjent powinien m.in.:
 prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju
dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy;
 zrealizować biznesplan w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż
do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, zwłaszcza:
 uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu
pomocy - w przypadku, gdy zobowiązał się do jego uzupełnienia





podlegać 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;
prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgę
przychodów i rozchodów, lub księgę rachunkową, lub ewidencję przychodów
i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów, co najmniej do dnia upływu 5 lat od
dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Forma i wysokość pomocy
Premia w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:
 I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa
się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);


II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa
się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

Dokumentacja aplikacyjna
Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność,
formularz biznesplanu oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy
oraz do wniosku o płatność nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości
ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy. Na stronie internetowej
administrowanej
przez
ARiMR,
w
lokalizacji
https://www.arimr.gov.pl/dlabeneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodychrolnikow.html zamieszczone zostały dokumenty aplikacyjne dotyczące przedmiotowego
poddziałania. Wymagane załączniki wniosku określa przepis § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia
z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej (…).
Składanie wniosku
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji
właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, m.in. osobiście, przesyłką
rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041).
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosku dokumentacją może być złożony
również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą
w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517),
zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy 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.

