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Rozwój obszarów wiejskich

Rusza „Młody rolnik”
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwo-

ju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 
wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych 
rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalno-
ści gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D.U. z roku 2015  
poz. 982) umożliwiło Prezesowi ARiMR ogłoszenie terminu naboru 
wniosków z tego działania. Wnioski będzie można składać w termi-
nie od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. 

Premia dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 
jest kontynuacją programu z lat ubiegłych, jednakże nowe przepisy 
wprowadzają wiele zmian w zasadach przyznawania pomocy. Warto 
więc zapoznać się z nowymi warunkami. Zacznijmy od definicji mło-
dego rolnika. Według rozporządzenia młody rolnik to osoba, która 
rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 
Kodeksu cywilnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem zło-
żenia tego wniosku i do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy 
nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący. Ponadto młody rolnik 
musi:

być osobą pełnoletnią i mieć nie więcej niż 40 lat;
posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązać 
się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręcze-
nia decyzji o przyznaniu pomocy;
przedłożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa;
po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpocząć jako 
kierujący prowadzenie gospodarstwa o powierzchni użytków 
rolnych nie mniejszej niż średnia wojewódzka, a jeżeli śred-
nia wojewódzka jest większa od średniej krajowej, powinien 
posiadać gospodarstwo nie mniejsze niż średnia krajowa oraz 
o powierzchni nie większej niż 300 ha i którego wielkość eko-
nomiczna jest nie mniejsza niż 13000 euro i nie większa niż 
150000 euro.

Średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie śląskim 
jest niższa niż krajowa, w związku z tym „młodego rolnika” obowią-
zuje posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż śred-
nia wojewódzka, która wynosi obecnie 7,37 ha. 

Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą wejścia w po-
siadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych co najmniej 
1 ha. Oznacza to, że w chwili składania wniosku młody rolnik musi 
posiadać gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha gruntów rol-
nych, jednakże nie może prowadzić tego gospodarstwa jako kierują-
cy. Zgodnie z rozporządzeniem kierującym jest osoba, która prowadzi 
gospodarstwo osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu 
oraz ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadze-
niem. Uznaje się, że osoba rozpoczęła prowadzenie gospodarstwa 
jako kierujący, jeżeli w szczególności:

wystąpiła o płatności bezpośrednie do gruntów lub o pomoc fi-
nansową unijną i krajową na działania inwestycyjne 
była posiadaczem zwierząt gospodarskich
prowadziła dział specjalny produkcji rolnej.

Jeżeli osoba spełnia powyższe kryteria i nie podlega wykluczeniu 
z tytułu wcześniejszego korzystania z pomocy w ramach działania 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 
lub przyznania pomocy na operacje w ramach poddziałania „Pomoc 
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich” oraz poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętych PROW 
2014-2020 może złożyć wniosek o przyznanie pomocy, który składa 
się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze wzglę-
du na miejsce położenia gospodarstwa. Co do zasady dzień rozpoczę-
cia terminu naboru wniosków powinien przypadać w I kwartale roku 
kalendarzowego. Wyjątkiem jest rok 2015 kiedy dzień rozpoczęcia 
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terminu składania wniosków o przyznanie pomocy może przypadać 
w trzecim kwartale.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno 
z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy 
odrębne gospodarstwa, pod warunkiem że małżonek młodego rolni-
ka:

przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie po-
mocy nie prowadził gospodarstwa jako kierujący,
w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed dniem złożenia 
przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie rozpoczął 
urządzania gospodarstwa oraz
nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom” PROW 2007-2013 (ani premii dla młodych rolni-
ków w ramach PROW 2014-2020).
Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa na 

podstawie następujących kryteriów wyboru: powierzchnia użytków 
rolnych

kwalifikacje
rodzaj planowanej produkcji
kompleksowość biznesplanu
wpływ na realizację celów przekrojowych (ochrona środowiska, 
innowacyjność)
różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym 
rolnikiem
przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodar-
stwa z gospodarstw przejętych w całości.
Kierownik biura powiatowego wydaje decyzję w sprawie przy-

znania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu skła-
dania wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc, która wypłacana jest 
w dwóch ratach, przyznaje się w wysokości 100 000 złotych. Pierw-
szą ratę pomocy, w wysokości 80 000 złotych, wypłaca się na wnio-
sek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia dorę-
czenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wypłata pierwszej raty pomocy 
następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. 
Drugą ratę pomocy w wysokości 20 000 złotych, również wypłaca 
się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, 
jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierw-
szej raty pomocy. Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 
90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, jeżeli w dniu złożenia 
wniosku o płatność młody rolnik:

prowadzi jako kierujący gospodarstwo, którego rozwoju dotyczy 
biznesplan
zrealizował biznesplan tzn.

prowadzi gospodarstwo zgodnie z założoną strukturą produkcji
zrealizował planowane działania 
osiągnął zakładane cele
osiągnął wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przy-
najmniej 10% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicz-
nej

uzupełnił wykształcenie, jeżeli w momencie składania wniosku 
o przyznanie pomocy nie posiadał kwalifikacji
podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 
12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy
prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie 
prowadzi działania, z tytułu których przyznano punkty
przechowuje dokumenty związane z przyznaną pomocą
umożliwia przeprowadzenie kontroli i udostępnia informacje nie-
zbędne do monitorowania programu.
W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionych warunków 

druga rata nie jest wypłacana, a kwota pierwszej raty pomocy podle-
ga częściowemu lub całkowitemu zwrotowi.

Franciszek Matula - Dział Ekonomiki
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