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Premia na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej

 Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich„

 Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w 
terminie od dnia 30 września do dnia 29 
października 2019 r. 



Kto może ubiegać się o wsparcie?

 O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek 
rolnika lub domownik rolnika,

 Podlegający ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego przez co najmniej 
12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy,

 Gospodarstwo z tytułu prowadzenia którego 
Wnioskodawca jest ubezpieczony w KRUS 
musi mieć przyznane płatności obszarowe,



Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w 
wysokości uzależnionej od liczby planowanych do 
utworzenia miejsc pracy:

 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie 
co najmniej 1 miejsca pracy;

 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie 
co najmniej 2 miejsc pracy;

 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie 
co najmniej 3 miejsc pracy.
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Wysokość pomocy – sposób wypłaty

Premia będzie wypłacana w dwóch ratach: 

 I rata - w wysokości 80% premii - po spełnieniu 
przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków 
z zastrzeżeniem których została wydana ww. 
decyzja; 

 II rata - w wysokości 20% premii - po realizacji 
biznesplanu. 
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Sposób wydatkowania premii

 Wydatki powinny stanowić co najmniej 100% 
kwoty pomocy, w tym w inwestycje w środki 
trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej 
kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

 Biznesplan musi zapewniać zgodność szacunkowych 
wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z 
cenami rynkowymi. 

 Inwestycje objęte operacją powinny dotyczyć 
wyłącznie zakupu nowych maszyn, urządzeń, 
środków transportu oraz wyposażenia. 
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Sposób wydatkowania premii cd.

Wsparciu podlegają również operacje związane z 
budową, przebudową, remontem połączonym z 
modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem 
nieruchomości. 

Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować 
się w miejscowości należącej do:

 gminy wiejskiej lub

 gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast 
liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

 gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości 
liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
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Kolejność przysługiwania pomocy

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał 
co najmniej 4 punkty przyznawane wg następujących 
kryteriów wyboru: 

 operacje realizowane przez beneficjentów 
posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu 
podejmowanej działalności pozarolniczej (3 
punkty),

 operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w 
dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała 
nie więcej niż 40 lat (1 punkt),
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Kolejność przysługiwania pomocy cd.

 innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na 
obszarze której będzie zlokalizowane główne 
miejsce wykonywania działalności w przypadku 
operacji niezwiązanych z nieruchomością albo 
miejsce realizacji operacji w przypadku operacji 
związanych z nieruchomością (2 punkty),

 operacje realizowane przez beneficjenta albo 
małżonka beneficjenta poddziałania "Płatności na 
rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla 
małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi" - (2 punkty);
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Kolejność przysługiwania pomocy cd.

 operacje realizowane w powiatach o wysokim 
poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),

 operacje, w przypadku których biznesplan 
przewiduje, uwzględniając Wnioskodawcę 
utworzenie:

◼ więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy -
przyznaje się 5 punktów,

◼ co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy -
przyznaje się 6 punktów,

◼ co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 
punktów.
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Zobowiązania beneficjenta

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się, z 
zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta w 
terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, 
następujących warunków:

 rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

 podjęcia wykonywania działalności pozarolniczej, 
zgodnie z danymi wpisanymi do CEIDG;

 terminowego złożenia wniosku o płatność pierwszej 
raty pomocy;

 przyznania JPO w roku złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji 
płatność ta nie została przyznana.
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Inne działania wdrażane przez ARiMR w 
ramach PROW 2014-2020

 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie 
produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 Restrukturyzacja małych gospodarstw

 Premie dla Młodych Rolników
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