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KOMU MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC ?

n Rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:
1. Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

a) gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i, lub
b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej 

w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
2. „Gospodarstwo jest położone położonych na terytorium RP;
3. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 10 tys. euro;
4. Gospodarstwo jest prowadzone w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek (z wyłączeniem 

chowu i hodowli ryb), ale nie w celach naukowo-badawczych;
5. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
6. Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
7. 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 po-
przedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej 
wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

8. Nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej 
pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja 
o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:
a) w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW na lata 2007-2013, 
b) na objęte programem operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Premie dla młodych 

rolników” lub „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW na lata 2014-2020;
9. Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, zwany dalej „biznesplanem”, oraz zobowiązał 

się do zrealizowania tego biznesplanu.

WYSOKOŚĆ POMOCY

1. Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro i wy-
płaca się ją w dwóch ratach: 
a) pierwsza rata – w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł;
b) druga rata – w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł.

2. Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
3. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżo-

nek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne. 

NA JAKIE OPERACJE PRZYZNAWANA JEST POMOC ?

1. Pomoc przyznawana jest na restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżyw-
nościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.
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2. Pomoc musi polegać na:
a) przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
b) udziale w szkoleniach lub
c) korzystaniu z usług doradczych, lub
d) udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, w szczególności w celu do-

starczenia na rynek większych ilości produktów i przygotowywania ich do sprzedaży, lub
e) realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa.

3. Pomoc musi spowodować wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. 
euro, ale co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej.

4. Realizacja operacji musi przyczynić się do restrukturyzacji gospodarstwa, o której mowa w 1 pkt 1, 
jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzić 
do wzrostu wielkości ekonomicznej.

5. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą 
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stano-
wiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość 
równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:
n nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
n mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
n w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach 

stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot 
dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie: 
n prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, 
n prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb 

akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

CO TO JEST WIELKOŚĆ EKONOMICZNA?

n Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, jest ustalana na podstawie całko-witej rocznej standardowej 
produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro. 

n Całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa, jest ustalana na podstawie współczynni-
ków standardowej produkcji, obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej .

n Przy ustalaniu wyjściowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa posiadanego przez rolnika, bierze się pod uwagę:
1) w przypadku produkcji zwierzęcej – stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpo-

częcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy;
2) w przypadku produkcji roślinnej – uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień 

rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje 
się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy;
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3) użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy:
a) stanowiące przedmiot własności tego rolnika,
b) oddane w użytkowanie wieczyste temu rolnikowi,
c) które są dzierżawione przez tego rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 

od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umowy dzierżawy zawartej na czas 
nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy,

d) które są dzierżawione przez tego rolnika od podmiotów innych niż wymienione w lit. c, jeżeli 
umowa dzierżawy została zawarta:
– w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz
– na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

e) do których temu rolnikowi przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów 
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomoc finansową w ramach 
działań obszarowych w ramach PROW 2007–2013 lub programu co najmniej w roku, w któ-
rym złożono wniosek o przyznanie pomocy, a jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze 
płatności lub pomocy, płatność lub pomoc została przyznana co najmniej w roku poprzedza-
jącym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa
uwzględnia się:
n powierzchnię użytków rolnych stanowiących przedmiot własności rolnika, oddanych w użytkowanie 

wieczyste lub dzierżawionych przez rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jedno-
stek samorządu terytorialnego, która stanowi co najmniej 70% powierzchni gospodarstwa posiadanego 
przez rolnika;

bierze się pod uwagę:
n w przypadku, gdy dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy przypada do dnia 15 maja 

danego roku – stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku poprzedzającym rok, w którym 
upływa 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

n w przypadku, gdy dzień upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy przypada po dniu 15 maja 
danego roku – stan średni zwierząt oraz uprawy w plonie głównym w roku, w którym upływa 5 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty pomocy.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

n kopia dokumentu tożsamości podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i jego małżonka; 
n biznesplan na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), zapisany w pliku udostępnionym do po-

brania na stronie internetowej Agencji, oraz wydruk z podsumowaniem tego biznesplanu;
n kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub zależne gospodarstwa, w którym bę-

dzie realizowana operacja, 
n kopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, w tym sta-

żu pracy, 
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n oświadczenie małżonka podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wyrażeniu zgody na ubiega-
nie się o przyznanie pomocy przez ten podmiot – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim;

n oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie po-
mocy przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana 
w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania;

n zaświadczenie potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycz-
nych z tytułu prowadzenia działów specjal-nych produkcji rolnej, wydane przez naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego – w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy prowadzi produkcję 
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upo-
ważnionego pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.

Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa przy zastosowaniu kryteriów wyboru opera-
cji. O kolejności decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy-
znanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji.

ZA CO ROLNIK OTRZYMA PUNKTY?

1. Rodzaj planowanej produkcji:
a) zobowiązanie do uczestnictwa w unijnym systemie jakości – 1 pkt., a w przypadku uczestnictwa 

w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa objętym 
systemem stanowi co najmniej 50% pow. UR tego gospodarstwa – 2 pkt.,

b) produkcja roślin wysokobiałkowych na powierzchni co najmniej 1 ha – 1 pkt.
2. Kompleksowość biznesplanu:

a) inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą – 2 pkt.,
b) udział w szkoleniach lub z korzystania z usług doradczych – 0,25 pkt., jednak nie więcej niż 1 pkt.,
c) prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych 

w gospodarstwie – 1 pkt.,
d) prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodar-

stwie – 2 pkt.,
e) członkostwo w grupach producentów rolnych lub organizacjach producentów – 1 pkt.

3. Wpływ na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1305/2013:
a) w zakresie ochrony środowiska i klimatu:

– udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych mniejszy lub równy 66% – 1 pkt.,
– zobowiązanie do przygotowywania planu nawozowego oraz stosowanie tego planu – 2 pkt.,
– inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu – nie więcej niż 5 pkt.,

b) w zakresie innowacyjności za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie 
produkcji lub innowacyjny produkt – po 1 pkt. za każdy z tych obszarów, jednak nie więcej niż 2 pkt.

4. Docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
a) więcej niż 20 tys. euro – 5 pkt.,
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b) więcej niż 16 tys. euro i nie więcej niż 20 tys. euro – 4 pkt.,
c) więcej niż 12 tys. euro i nie więcej niż 16 tys. euro – 2 pkt.

5. Jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 
nie ma więcej niż 40 lat – 1 punkt.

6. Jeżeli w gospodarstwie nastąpi zmiana kierunku produkcji – 2 pkt.
7. Jeżeli w dniu złożenia wniosku rolnik jest ubezpieczony w KRUS od co najmniej 12 miesięcy – 2 pkt.

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

n Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej 
do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

n Realizacja biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upły-
wu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności:
– prowadzenie gospodarstwa zgodnie z zaplanowaną strukturą produkcji, 
– zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań,
– osiągnięcie wzrosu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz 

utrzymać ten poziom co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
– osiągniecie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyj-

ściowej wielkości ekonomicznej i utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty pomocy.

n Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, 
lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów co 
najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

n Prowadzenie działań, z tytułu których przyznano punkty, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypła-
ty pierwszej raty pomocy;

n Umożliwienie przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
n Udostępnienie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji programu;
n Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 

wypłaty pierwszej raty pomocy.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów. 

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY wydawana jest z zastrzeżeniem dopełnienia warunków przez 
beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia jej doręczenia, tj.: rozpoczęcia realizacji biznesplanu; 
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie oraz złożenia wniosku 
o płatność pierwszej raty pomocy.
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PZDR w Bartoszycach, ul. 11 Listopada 4, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, ul. Kolejowa 31, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


