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Kto moŜe otrzymać pomoc finansową?
W ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom
pomoc finansowa moŜe być przyznana rolnikowi, osobie
fizycznej, obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej który po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego, jednakŜe który nie prowadził, i
w dniu złoŜenia wniosku, nie prowadzi działalności rolniczej z
wyjątkiem sytuacji o których mowa w dalszej części niniejszego
opracowania.
Ponadto osoby ubiegające się o uzyskanie pomocy
muszą spełniać inne wymagania (kryteria dostępu) określone
dla tego działania.

Forma pomocy
Pomoc finansowa w ramach działania Ułatwianie startu
młodym rolnikom udzielana jest w postaci bezzwrotnej premii
w wysokości 50 000 PLN dla jednego wnioskodawcy.
Beneficjent ma obowiązek wykorzystać co najmniej 70% kwoty
premii na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie
z załoŜeniami biznesplanu załączonego do wniosku o pomoc.
Forma wypłaty pomocy jaką jest premia ma z punktu
widzenia młodych rolników wiele zalet:
• pomoc finansowa wypłacana jest przed realizacją
inwestycji tak więc wszystkie zakupy mogą być dokonane
z otrzymanego wsparcia,
• uzyskanie pomocy finansowej nie wymaga wkładu własnego środków tzn. premia moŜe stanowić pokrycie 100 %
kosztów realizowanego przedsięwzięcia,
• środki pienięŜne otrzymane w ramach tego działania
w całości lub w części mogą zostać przeznaczone na wkład
własny w projekt realizowany w ramach innych działań
PROW 2007 - 2013.

3

Kryteria dostępu
Aby uzyskać pomoc finansową jaką jest premia dla
młodych rolników, osoba ubiegająca się musi spełnić kilka
ściśle określonych wymagań, zwanych kryteriami dostępu.
Wymagania te dotyczą zarówno samej osoby ubiegającej się
o pomoc finansową jak równieŜ prowadzonego przez nią
gospodarstwa. Większość z tych wymagań osoba ubiegająca
się o pomoc będzie musiała spełniać juŜ w momencie ubiegania
się o przyznanie pomocy, natomiast w kilku przypadkach
pomoc będzie mogła być udzielona warunkowo osobom które
nie spełniają pewnych wymagań. JeŜeli rolnik uzyska taką
pomoc warunkową będzie musiał zobowiązać się do
uzupełnienia braków w określonym czasie pod rygorem utraty
i konieczności zwrotu przyznanej pomocy.
1. Wiek wnioskodawcy
Do uzyskania pomocy kwalifikują się osoby które są
pełnoletnie i nie ukończyły 40 lat w chwili składania wniosku
o przyznaniu pomocy.
2. Okres prowadzenia gospodarstwa
Generalną zasadą jest moŜliwość przyznania pomocy
osobie fizycznej, która nie prowadziła, i w dniu złoŜenia
wniosku, nie prowadzi działalności rolniczej. Wyjątek stanowią
osoby prowadzące działalność rolniczą, jeŜeli stały się
posiadaczami nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej
1 ha UR:
a) w drodze spadku, lub
b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki
bądź przed uzyskaniem pełnoletniości.
Dodatkowo, w ramach pierwszego naboru wniosków
przewiduje się moŜliwość udzielenia pomocy osobom, które
posiadają juŜ gospodarstwa rolnie i nabyły je w sposób inny niŜ
wymienione w punktach a i b, pod warunkiem prowadzenia
gospodarstwa nie dłuŜej niŜ 12 miesięcy.
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Uznaje się, Ŝe osoba prowadzi działalność rolniczą, jeŜeli:
1) była lub jest właścicielem, dzierŜawcą lub uŜytkownikiem
wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni uŜytków
rolnych przynajmniej 1 ha,
2) wystąpiła o:
a) płatności bezpośrednie do gruntów rolnych,
b) kredyt preferencyjny udzielany z dofinansowaniem
ARiMR,
c) pomoc finansową dla rolników w ramach Programu
SAPARD, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2004-2006,
d) pomoc przeznaczoną dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” lub Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;
3) zgłosiła do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
zwierzęta gospodarskie, z wyjątkiem koni hodowlanych
w liczbie mniejszej niŜ 3 sztuki
4) została ubezpieczona w KRUS jako rolnik lub małŜonek
rolnika lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych
produkcji rolnej;
5) podjęła prowadzenie następujących działów specjalnych
produkcji rolnej: produkcja roślin w szklarniach lub tunelach,
produkcja grzybów, produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie,
produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego, produkcja zwierząt
futerkowych, produkcja pszczelarska, hodowla lub chów
zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym,
z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niŜ
3 sztuki.
Za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej
uznaje się datę wystąpienia jednej z powyŜej wymienionych
okoliczności.
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Do okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie zalicza
się:
a) okresu przed uzyskaniem przez Wnioskodawcę
pełnoletności;
b) okresu nauki w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej, z wyłączeniem
szkoły zasadniczej, lub okres nauki w systemie dziennym w szkole wyŜszej, wyłącznie studia pierwszego
i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;
c) okresu odbywania słuŜby wojskowej.
3. Kwalifikacje zawodowe Wnioskodawcy
Za odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznaje się:
a) wykształcenie rolnicze: zasadnicze zawodowe, średnie
lub wyŜsze lub,
b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staŜ pracy
w rolnictwie, lub,
c) wykształcenie wyŜsze inne niŜ rolnicze i co najmniej 3 letni staŜ pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyŜsze
inne niŜ rolnicze i ukończone studia podyplomowe
w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie
średnie inne niŜ rolnicze i co najmniej 3 – letni staŜ
pracy w rolnictwie, lub,
d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze
zawodowe inne niŜ rolnicze i co najmniej 5 – letni staŜ
pracy w rolnictwie.

Za staŜ pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się okres,
w którym wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu społecznemu
w KRUS jako domownik oraz okres w którym osoba ubiegająca
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się o pomoc podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników
jako rolnik lub małŜonek rolnika lub okres posiadania
nieruchomości rolnej o powierzchni uŜytków rolnych co najmniej
1 ha.
Osobie nie posiadającej kwalifikacji zawodowych, moŜe być
przyznana pomoc, pod warunkiem, Ŝe uzupełni swoje
wykształcenie w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.
4. Ubezpieczenie w KRUS
Osoba, która otrzymała premię dla Młodych Rolników ma
obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik przez okres co
najmniej 3 lat od dnia wypłaty pomocy
5. Gospodarstwo Beneficjenta
Pomoc moŜe być przyznana Wnioskodawcy, który
rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie
o powierzchni uŜytków rolnych nie mniejszej niŜ średnia
powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w województwie, w którym połoŜone jest gospodarstwo lub
największa część uŜytków rolnych wchodzących w skład tego
gospodarstwa, i nie mniejszej niŜ średnia powierzchnia gruntów
rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, oraz nie większej niŜ
300 ha.
Średnia powierzchnia UR w poszczególnych województwach i w salki kraju będzie podawana przez ARiMR na podstawie informacji z wniosków o płatności bezpośrednie złoŜonych
za poprzedni rok. Nieruchomości rolne wchodzące w skład
gospodarstwa powinny stanowić własność beneficjenta lub
przedmiot uŜytkowania wieczystego lub dzierŜawy od Agencji
Nieruchomości Rolnych lub jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku dzierŜawy, umowa dzierŜawy powinna być
sporządzona na okres co najmniej 5 lat od przewidywanego
dnia wypłaty pomocy.
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Procedura ubiegania się o pomoc finansową
Pomoc finansowa w postaci premii dla młodego rolnika moŜe
być wypłacona na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania
takiej pomocy. Wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami naleŜy składać we właściwym ze względu na
połoŜenie gospodarstwa Oddziale Regionalnym Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek podlega w Oddziale Regionalnym ARiMR ocenie
formalnej pod kątem m.in. poprawności jego wypełnienia,
kompletności załączników. W terminie 90 dni od złoŜenia
wniosku ARiMR wydaje decyzję o przyznaniu pomocy

Beneficjent w terminie 180 dni od daty wydania decyzji
nabywa gospodarstwo rolne, podejmuje samodzielne
prowadzenie gospodarstwa, ubezpiecza się w KRUS
i wpisuje do ewidencji producentów, następnie składa do
ARiMR dokumenty potwierdzające dokonanie powyŜszych
czynności

ARiMR wypłaca pomoc w terminie 60 dni po przedłoŜeniu
przez Beneficjenta wszystkich wymaganych dokumentów
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Więcej informacji w tym takŜe wzór wniosku i wykaz
załączników znajdziesz na stronach internetowych:
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.arimr.gov.pl
Opracowano na podstawie:
- Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr
200 z 2007r. poz. 1443)
Niniejsza publikacja przedstawia informacje aktualne na dzień
02.01.2008.
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