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Terminy naboru wniosków w ramach operacji
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”:






od 30 września do 29 października 2019 r.
od 30 sierpnia do 28 września 2019 r. – tylko obszary objęte ASF
od 15 października do 13 listopada 2018 r.
od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. – tylko obszary objęte ASF
od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.
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Wstęp
Z powszechnie stosowanych praktyk wynika, że najczęściej rozwijane funkcje pozarolnicze na
obszarach wiejskich to: usługi, turystyka, leśnictwo, rzemiosło, mieszkalnictwo, czy drobna wytwórczość. Wymienione rodzaje działalności gospodarczych wiążą się często z trudną sytuacją ekonomiczną gospodarstw rolnych, która prowadzi do poszukiwań dodatkowych źródeł dochodu.
Podejmując decyzję o zmianie profilu gospodarowania, ważne jest zorientowanie się na konkretny cel, takim jak unowocześnienie warunków pracy i polepszenie jakości życia. O powodzeniu
przedsięwzięcia decyduje nie tylko potencjał samego gospodarstwa, czy jego otoczenie, ale także
sam gospodarz (przedsiębiorca), z jego cechami osobistymi, wiedzą i wiarą w powodzenie inicjatywy. W podjęciu decyzji co do takich zmian często szalę na korzyść przechylają przykłady udanych
przedsięwzięć funkcjonujących na obszarach wiejskich. Pośród mieszkańców terenów o wyższej stopie bezrobocia, którzy nie odważyli się skorzystać z pojawiających się szans, może to być okazja do
pobudzenia w nich przedsiębiorczości.
Na obszarach wiejskich zachodzi zjawisko migracji ludności miejskiej na wieś, czyli proces suburbanizacji, który powoduje wzrost znaczenia funkcji mieszkaniowej. Największa tendencja do tego
zjawiska jest widoczna w strefach podmiejskich dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych. Sprzyja
to poprawie infrastruktury technicznej i społecznej oraz stwarza korzystne warunki do rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia nowych miejsc pracy.
Wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ma na celu m.in. ułatwienie rozpoczęcia
samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
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1. Beneficjent działania
Beneficjentem działania może być:
1. osoba fizyczna, która:
• ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,
• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek
rolnika lub domownik rolnika, co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia
wniosku o pomoc (bez przerwy),
2. beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi”, objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa.
Beneficjent działania przedkłada biznesplan i zobowiązuje się do jego realizacji.
Do okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników wlicza się podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA).
Beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
rolnikowi”, może się ubiegać o pomoc wyłącznie na operację w zakresie niedotyczącym obszarów
wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).
Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej nie przyznaje się rolnikowi, który:
• jest wspólnikiem spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego,
• otrzymał pomoc w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników” lub
• uzyskał pomoc w ramach operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” lub
• otrzymał wsparcie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
lub
• uzyskał pomoc finansową w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Pomoc w ramach operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz.
Wsparcie przyznaje się na operację związaną z podejmowaniem: pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich objętych afrykańskim
pomorem świń albo wyłącznie działalności pozarolniczej (na wszystkich obszarach wiejskich, nie
tylko ASF).

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.
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2. Wymogi dotyczące gospodarstwa
Gospodarstwo rolne, wskazane przez rolnika w biznesplanie, jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie gminy:
• wiejskiej lub
• miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców lub
• miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej musi być położone w miejscowości
spełniającej wyżej wymienione wymagania. Jeżeli operacja, którą rolnik zamierza zrealizować, zakłada budowę, przebudowę lub modernizację, miejsce położenia tej nieruchomości również musi spełniać te wymagania, a grunty pod tą nieruchomością powinny stanowić własność lub współwłasność,
przedmiot użytkowania wieczystego, lub przedmiot dzierżawy rolnika. Jeżeli operacja nie zakłada
inwestycji związanych z nieruchomością, to pomoc zostanie przyznana, jeśli miejsce zamieszkania
rolnika starającego się o pomoc, spełnia powyższe wymagania dotyczące miejscowości.
Użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa, do którego rolnik wnioskuje o otrzymanie pomocy, muszą być objęte jednolitą płatnością obszarową w roku, w którym został złożony wniosek lub
w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
Gospodarstwo rolne, do którego rolnik stara się o uzyskanie pomocy, nie jest już objęte
kryterium wielkości ekonomicznej.
Rolnik starający się o uzyskanie pomocy dla obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem
choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), musi posiadać siedzibę stada świń na tym obszarze,
zgodnie z rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.
W 2019 roku w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono ognisko ASF u świń
w następujących gminach (dane na dzień 16.09.2019 r.):
• Gołdap;
• Giżycko;
• Bartoszyce;
• Kruklanki;
• Budry;
• Olecko;
• Srokowo;
• Pasłęk;
• Jeziorany.
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3. Wybrane kryteria wyboru i punktacja
Wysokość pomocy jest uzależniona od ilości miejsc pracy, które będą utworzone w ramach realizowanego biznesplanu. W przypadku utworzenia:
• 1 miejsca pracy – pomoc wynosi 150 000 zł,
• 2 miejsc pracy – 200 000 zł.
• 3 miejsc pracy – 250 000 zł.
Pomoc jest wypłacana w dwóch ratach, odpowiednio:
• 120 000 zł oraz 30 000 zł;
• 160 000 zł oraz 40 000 zł;
• 200 000 zł oraz 50 000 zł.
Kryteria wyboru i punktacja dla operacji podejmowanej na obszarach wiejskich objętych
afrykańskim pomorem świń (ASF):
• wiek rolnika składającego wniosek o pomoc nie przekracza 40 lat – przyznaje się 1 punkt;
• innowacyjność w odniesieniu do gminy, gdzie będzie realizowana operacja – 2 punkty;
• bezrobocie na terenie gminy, w której jest planowana operacja, w miesiącu poprzedzającym
miesiąc ogłoszenia naboru wniosków, według GUS, było:
»» najwyższe w województwie – 2 punkty,
»» niższe niż w województwie o najwyższym bezrobociu – przyznaje się proporcjonalną liczbę
punktów;
• biznesplan zakłada utworzenie:
»» więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsc pracy – 5 punktów,
»» co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy – 6 punktów,
»» co najmniej 3 miejsc pracy – 7 punktów;
• średnia roczna liczba świń w stadzie w dniu złożenia wniosku wynosi:
»» powyżej 15 sztuk – 3 punkty,
»» powyżej 10 sztuk i nie więcej niż 15 sztuk – 2 punkty,
»» co najmniej 1 sztuka i nie więcej niż 10 sztuk – 1 punkt.
Kryteria wyboru i punktacja dla działalności pozarolniczej podejmowanej poza obszarami
objętymi afrykańskim pomorem świń (bez ASF):
• rolnik składający wniosek o pomoc jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje
gospodarstwo innemu rolnikowi” albo jest małżonkiem tego beneficjenta – otrzymuje 2 punkty;
• rolnik ubiegający się o pomoc posiada wykształcenie z zakresu podejmowanej działalności
pozarolniczej opisanej w biznesplanie – 3 punkty;
• wiek rolnika składającego wniosek o pomoc nie przekracza 40 lat – 1 punkt;
• innowacyjność w odniesieniu do gminy, gdzie będzie realizowana operacja – 2 punkty;

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.
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• bezrobocie na terenie gminy, w której jest planowana operacja, w miesiącu poprzedzającym
miesiąc ogłoszenia naboru wniosków, według GUS, było:
»» najwyższe w województwie – 2 punkty,
»» niższe niż w województwie o najwyższym bezrobociu – przyznaje się proporcjonalną liczbę
punktów;
• biznesplan zakłada utworzenie:
»» więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsc pracy – 5 punktów,
»» co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy – 6 punktów,
»» co najmniej 3 miejsc pracy – 7 punktów.
Pomoc przysługuje rolnikom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym minimum
to 4 punkty.
Kolejność przysługiwania pomocy jest określana na podstawie powyższych kryteriów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku
i załącznikach oraz kontroli administracyjnej. Złożenie zmian we wniosku po ogłoszeniu informacji
o kolejności przysługiwania pomocy lub po upływie 150 dni od dnia zakończenia terminu naboru,
nie wpływa na liczbę przyznawanych punktów, z wyjątkiem przypadku, kiedy taka zmiana powoduje
zmniejszenie punktacji.

4. Zobowiązania beneficjenta premii
W terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy,
rolnik otrzymuje decyzję w sprawie przyznania tej pomocy. Od dnia doręczenia tej decyzji należy
w ciągu 9 miesięcy spełnić następujące warunki:
• rozpocząć realizację biznesplanu (np.: rozpocząć inwestycję związaną z operacją, zakupić maszyny, urządzenia lub wyposażenie, utworzyć co najmniej jedno z planowanych miejsc pracy),
• podjąć się wykonywania działalności pozarolniczej,
• złożyć wniosek o płatność pierwszej raty pomocy,
• zaprzestać chowu i hodowli świń w gospodarstwie – w przypadku korzystania ze wsparcia
obejmującego obszary ASF,
• przyznanie jednolitej płatności obszarowej za rok, w którym został złożony wniosek
o wsparcie.
Składając wniosek o pierwszą ratę pomocy, należy do niego dołączyć:
• dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu,
• kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy – jeżeli operacja
dotyczy inwestycji budowlanej.
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Rolnik będący beneficjentem operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” powinien:
1. prowadzić działalność zgodną z Numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz
Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, stanowiącym załącznik do rozporządzenia dotyczącego przedmiotowego
działania;
2. prowadzić wyżej wymienioną działalność przez okres co najmniej do dnia upływu 5 lat
od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jeśli działalność ta nie wymaga wpisu do ewidencji
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;
3. prowadzić działalność wymagającą wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, przez okres co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
4. zrealizować założenia biznesplanu w terminie w nim przedstawionym, najpóźniej do dnia
upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, jednocześnie nie później niż do dnia 31
sierpnia 2023 r.;
5. utworzyć miejsca pracy przewidziane w biznesplanie, na podstawie umów o pracę, w okresie od dnia doręczenia decyzji do dnia złożenia wniosku o drugą ratę;
6. utrzymać osiągnięty przyrost miejsc pracy w okresie co najmniej 2 lat od dnia wypłaty
drugiej raty;
7. zrealizować działania przedstawione w biznesplanie dotyczące:
»» inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z podjętą działalnością,
»» innowacyjności,
»» udziału w szkoleniach lub korzystania z usług doradczych;
8. osiągnąć cele pośrednie i końcowe dotyczące prowadzonej działalności;
9. dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS), najpóźniej do dnia złożenia
wniosku o drugą ratę;
10. podlegać ubezpieczeniu społecznemu do dnia upływu terminu zobowiązania (terminy
wskazane w pkt 2 oraz 3) – nie dotyczy beneficjentów korzystających z uprawnienia do niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia
podjęcia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od
dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
11. zrezygnować z ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS nie później niż do dnia
złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty;
12. umożliwić przeprowadzenie kontroli przez uprawnione podmioty;
13. przechowywać dokumenty związane z podjętą działalnością, do której została przyznana
pomoc, w okresach wskazanych w pkt 2 oraz 3;
14. nie podejmować chowu i hodowli świń co najmniej do dnia upływu 5 lat do dnia wypłaty
pierwszej raty – dotyczy beneficjentów, którzy uzyskali pomoc w ramach operacji na obszarach objętych ASF;

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.
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15. uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, nie później niż do
dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty – jeżeli podjęta działalność wymaga takiego
wpisu.
Rolnik ma obowiązek poinformować Agencję o wszelkich zmianach w danych zawartych we
wniosku o pomoc oraz w załącznikach do niego, niezwłocznie po ich zaistnieniu.
Wniosek o drugą ratę pomocy składa się po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.
Składając wniosek o drugą ratę pomocy, należy do niego dołączyć:
• sprawozdanie z realizacji biznesplanu;
• kopie dokumentów potwierdzających innowacyjność działalności;
• kopie dokumentów potwierdzających koszty poniesione na inwestycje w środki trwałe i inne
środki związane z podjętą działalnością (faktury);
• dokumenty potwierdzające utworzenie miejsc pracy;
• zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym;
• kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.
Rolnik otrzymuje drugą ratę na wskazane we wniosku konto bankowe, w terminie 90 dni od dnia
złożenia wniosku.
W trakcie realizacji operacji rolnik może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę
założeń biznesplanu, również w zakresie dotyczącym okresu realizacji operacji, np. jego wydłużenie.

5. Praktyczne informacje
1. Jak obliczać punktację.
• za bezrobocie w powiecie, w którym będzie realizowana operacja:

Z=(A / Y) x 2

gdzie:
Z – liczba punktów przyznanych za bezrobocie,
A – poziom bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana operacja,
Y – najwyższy poziom bezrobocia w powiecie w danym województwie, w którym będzie realizowana operacja;
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Przykład: Rolnik, który stara się o przyznanie pomocy na gospodarstwo zlokalizowane w gminie
Dywity, w powiecie olsztyńskim.

Z=(9,6/20,0)x2
Z=0,96 pkt
• za średnią roczną liczbę świń utrzymywanych w gospodarstwie:

ś. r. l. ś.=a/12
ś. r. l. ś. – średnia roczna liczba świń,
a – suma liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca w ciągu roku przed miesiącem, w którym rozpoczął się termin składania wniosków o pomoc, według
danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
12 – liczba miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczął się termin składania wniosków o pomoc;
Przykład: Termin składania wniosków w obszarze ASF rozpoczął się 30.08.2019 r. Liczba świń
w ostatnim dniu miesiąca wynosiła: w lipcu – 12, czerwcu – 11, maju – 15, kwietniu – 25, marcu
– 15, lutym – 13, styczniu – 10, grudniu – 13, listopadzie – 12, październiku – 11, wrześniu – 13,
sierpniu – 15.

ś. r. l. ś.=(12+11+15+25+15+13+10+13+12+11+13+15)/12=13,75 szt.
Według kryteriów punktowych za wymóg dotyczący średniej rocznej liczby świń rolnik otrzyma 2 pkt.
• innowacyjność operacji jest określana za pomocą narzędzia udostępnionego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci Karty oceny innowacyjności działalności
gospodarczej.
2. Dokumenty do ARiMR dostarcza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (przez pracownika biura powiatowego/oddziału regionalnego ARiMR, notariusza, organ
wydający dokument).
3. W celu ułatwienia weryfikacji wniosku zakładającego inwestycję budowlaną można dostarczyć elektroniczną wersję kosztorysu inwestorskiego na płycie CD na planowane roboty budowlane oraz wyliczony przedmiar wraz z wersją papierową.
4. Do wniosku w ramach inwestycji budowlanej należy dostarczyć kosztorys inwestorski (w pełnej, nieskróconej, wersji) sporządzony przez uprawnioną osobę oraz pozwolenie na budowę
i decyzję dotyczącą oddziaływania na środowisko.
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5. Jeżeli planowana inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę, należy dostarczyć wraz
z wnioskiem rysunek/szkic poglądowy położenia inwestycji w gospodarstwie względem budynków i budowli oraz odpowiedni dokument potwierdzający fakt, iż takie pozwolenie nie
jest konieczne. Wnioskodawca może oświadczyć, że roboty budowlane nie wymagają zgłoszenia albo zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych i właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej (starosta, wojewoda bądź prezydent miasta na prawach powiatu), nie zgłosił sprzeciwu lub dołączyć do wniosku zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
budowlanych z pieczątką tego urzędu.
6. W celu ułatwienia oszacowania kosztu zakupu maszyn i urządzeń należy dokładnie opisać
ich parametry w biznesplanie i dołączyć oferty handlowe.

6. Wybrane rodzaje działalności pozarolniczych
Wybrane rodzaje działalności zpozarolniczych, w których zakresie może być przyznana pomoc:
• pozyskiwanie drewna – numer PKD 02.20.Z;
• działalność usługowa związana z leśnictwem – numer PKD 02.40.Z;
• produkcja lodów – numer PKD 10.52.Z;
• produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – numer PKD 10.71.Z;
• produkcja przypraw – numer PKD 10.84.Z;
• wytwarzanie gotowych posiłków i dań – numer PKD 10.85.Z;
• produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych – numer PKD 23.41.Z;
• produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych – numer PKD 32.13.Z;
• produkcja gier i zabawek – numer PKD 32.40.Z;
• wytwarzanie energii elektrycznej – numer PKD 35.11.Z.
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