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150 tys. zł premii dla młodych rolników - ARiMR przyjmuje
wnioski

Wciąż można starać się o doﬁnansowanie na rozpoczęcie samodzielnego
gospodarowania. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje wnioski o "Premie dla młodych rolników". Pomoc ﬁnansowana jest z
budżetu PROW 2014-2020.
Przypominamy, że o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł mogą ubiegać się osoby,
które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie
kwaliﬁkacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o
powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej
jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik
powinien również posiadać lub utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej
się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jednym z warunków jest także przedłożenie
biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.
Premia dla młodych rolników musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie
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gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów
rolnych. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
- 120 tys. zł – po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze
względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, np. korzystając z
wrzutni; przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za
pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Dotychczas, w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, ARiMR przyznała blisko 25 tys.
młodych rolników ok. 3 mld zł.
Szczegóły dotyczące warunków przyznawania Premii dla młodych rolników dostępne są na
stronie:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych
-rolnikow.html

Obrazy
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