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Od 20 sierpnia br. można składać wnioski w ramach działania „Pomoc w  rozpoczęciu
działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin  przyjmowania wniosków o
przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 młodym  rolnikom. Od 20 sierpnia do 2 września 2015
r. będzie można składać  wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w
rozpoczęciu  działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z  Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

  

W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro.

  

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata
2014-2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW-u.  Najważniejsza zmiana polega na
tym, że wsparcie będzie przyznawane  tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli
urządzanie gospodarstwa  rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący
rozpoczną po  złożeniu wniosku o premię.

  

O premie może się starać osoba, która:

    
    -  ma nie więcej niż 40 lat,  
    -  posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,  
    -  po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako  kierujący
gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie  prowadziła gospodarstwa
rolnego jako kierujący,   
    -  stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne  przed dniem złożenia
wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż  na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
 

  

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych  (wykształcenia), liczone
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu  pomocy.
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Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO),  która nie może być
mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150  tysięcy euro.

  

Beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w
gospodarstwie,
 a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o
10%.

  

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.

  

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej www.arimr.gov.
pl
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