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PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Pomoc związana z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wsparcie

Premia w wysokości 100 tys. wypłacana w ratach:

- I rata – 80% kwoty pomocy,
- II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. 
decyzja.
Druga będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Beneficjent

Osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po raz 
pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.
Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna stać się właścicielem lub objąć w posiadanie go-
spodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 
miesięcy przed jego złożeniem.
Możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przy-
znaniu pomocy.
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 150 tys. euro.
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie równa co najmniej średniej krajowej, a w woje-
wództwach o średniej niższej niż krajowa- średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 ha.
Brak możliwości wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów dro-
biu, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne.
Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez 
okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.
W wyniku realizacji biznesplanu w gospodarstwie beneficjenta nastąpi wzrost wielkości ekonomicz-
nej gospodarstwa co najmniej o 10%.

RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW
Celem jest dokonanie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego 
konkurencyjności i zwiększenia jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa w szczególności w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej.



Wsparcie:

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana w ratach:

- I rata – 80% kwoty pomocy,
- II rata – 20% kwoty pomocy.

Beneficjent:

Rolnik – osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolni-
ków, w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzący wyłącznie działalność rolniczą.
Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodar-
stwo.
W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa 
do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości 
wyjściowej.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących 
obszarach:
- rozwój produkcji prosiąt,
- rozwój produkcji mleka krowiego,
- rozwój produkcji bydła mięsnego,
- inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą 
profilu produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.
Restrukturyzacja gospodarstwa prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie 
(GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania po-
mocy.

Beneficjent:

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa rolników.
W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa.
Progi dostępu –wielkość ekonomiczna gospodarstwa- 10 tys. euro- 200 tys. euro.
Wsparcie gospodarstw do 300 ha.

Wsparcie:

- 60% kosztów kwalifikowanych operacji dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych
- 50% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku innych beneficjentów



- nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna wielkość wsparcia dla beneficjenta, na jedno gospodarstwo ( w tym na realizację pro-
jektów zbiorowych) , w okresie realizacji Programu:
- 900 tys. zł na rozwój produkcji prosiąt,
- 500 tys. zł na inwestycje związane bezpośrednio z budynkami inwentarskimi lub magazynami 
paszowymi, w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca,
- 200 tys. zł pozostałe.

PREMIA NA ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

Wsparcie:

Premia w wysokości 100 tys. zł wypłacana w ratach:

- I rata – 80% kwoty pomocy,
- II rata – 20% kwoty pomocy.

Beneficjent

Osoba fizyczna.
Pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla 
rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:
- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 
15 tys. euro,
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów 
rolnych

ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH
Wsparcie:

-50 % kosztów kwalifikowanych
- do 500 tys. zł w okresie realizacji programu

Beneficjent:

Osoba fizyczna, osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako 
mikro i małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych.


