
Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich. 

Nabór od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. 

   

Z dniem 29 maja 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

został ogłoszony nabór wniosków na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej”. W ramach poddziałania: „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich” przyznano pomoc na operacje związane z 

rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli 

świń na obszarach wiejskich, na których połoŜone są gospodarstwa – szczegółowe informacje 

zawarte są w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 

2014 r. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie 29 czerwca – 28 lipca 2017r. 

  O pomoc w ramach poddziałania w formie premii w wysokości 100 tys. zł moŜe się 

starać rolnik, małŜonek rolnika lub domownik rolnika. Warunkiem otrzymania premii jest 

podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy – której 

czas trwania jest nie mniejszy, niŜ od 24 miesięcy poprzedzających dzień złoŜenia wniosku.  

Aby otrzymać pomoc w ramach poddziałania gospodarstwo rolne, na którym pracuje rolnik, 

bądź osoba ubiegająca się o pomoc ma wielkość ekonomiczną nie większa niŜ 15 000 euro, 

dodatkowo gdy w roku złoŜenia wniosku lub roku poprzedzającym rok złoŜenia wniosku 

przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego dla uŜytków rolnych wchodzących w skład 

gospodarstwa. 

Dodatkowym atutem kryteriów wyboru gospodarstwa są operacje realizowane przez 

beneficjenta, który w dniu złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niŜ 40 lat, 

innowacyjność operacji w odniesieniu obszaru gminy, na której mieści się miejsce 

planowanej działalności, miejsce realizacji operacji w gminach o wysokim poziomie 

bezrobocia, operacje, które przewidywać będą utworzenie dodatkowych miejsc pracy w 

przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, operacje podejmowane przez osoby posiadające 

kwalifikacje zawodowe w kierunku podejmowanej działalności oraz gospodarstwa o większej 

średniorocznej liczbie świń w stadzie.   

Aby otrzymać wsparcie beneficjent musi zobowiązać się, Ŝe w terminie do 9 miesięcy 

od doręczenia decyzji spełni następujące warunki: 

- rozpoczęcia realizacji biznesplanu 



 - zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej 

-zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych, z tytułu wykonywania działalności 

-zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników 

-terminowe złoŜenie wniosku o płatność pierwszej raty pomocy 

-zaprzestanie chowu i hodowli świń w gospodarstwie 

-przyznania jednolitej płatności obszarowej w roku złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy o 

ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana. 


