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Od 18.06.2018 do 17.07.2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy
"Restrukturyzację małych gospodarstw". Wnioski składane są w oddziałach
regionalnych ARiMR.
Warunki przyznania pomocy :
Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:
•

jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
o gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów
ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych
zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
o nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej,
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość
ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro;

•

•

•
•
•

w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach
zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w
zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli
ryb;
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie
nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia
wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności
potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się
do jego realizacji.

Premia ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenia rentowności
gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości gospodarstwa

•
•

do co najmniej 10 tys. euro,
co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.
KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY:
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:
•
•
•
•

•
•
•

rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
o powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
o 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
o 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako
rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

