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Premie dla młodych rolników –

zasady udzielania pomocy



Nowa perspektywa finansowa?

W latach 2021–2022 obowiązywał będzie tzw. okres przejściowy pomiędzy kończącą 

się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania 

(wprowadzony ze względu na opóźnione wdrażanie nowej Wspólnej Polityki Rolnej). 

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 

latach 2021 i 2022 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 

1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 

1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022 (Dz. Urz. UE L 437 

z 28 grudnia 2020 r. str.1))



Aktualna podstawa prawna?

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych

warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na

operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na

rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętego PROW

2014-2020 z dnia 13 lipca 2015 r. z późniejszymi zmianami (z dnia 24 maja 2018 r., z

dnia 18 kwietnia 2019 r., z dnia 8 maja 2020 r., z dnia 25 lutego 2021 r)



Nabór wniosków 

Wnioski o przyznanie pomocy składa się do

Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR

właściwego ze względu na miejsce położenia

gospodarstwa.

W 2021 roku

od 31 marca do 29 maja



Wysokość wsparcia

Premia w kwocie 150 tys. zł 

❑ I rata – 120 tys. zł

▪ wypłacana na wniosek o płatność, który składa się w terminie

9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

❑ II rata – 30 tys. zł

▪ wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później

niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31

sierpnia 2023 2025 r., a w przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 1 tj. w zakresie wydłużenia

okresu realizacji biznesplanu - nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej

raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 2025r.



Wnioskodawca

❑ osoba fizyczna

❑ ma ≥ 18 lat i ≤ 40 lat (w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończone
41 lat)

❑ obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej

❑ posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36
miesięcy od otrzymania decyzji

❑ przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie
gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych

❑ przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie
24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności
rolniczej w gospodarstwie rolnym;

❑ przedłożyła biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji



Wnioskodawca

 najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o
przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie
działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej wyrażonej
w SO - 13 000 - 150 000 euro i powierzchni użytków rolnych
równej co najmniej średniej krajowej lub wojewódzkiej (w
województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych
w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej – w przypadku
województwa kujawsko – pomorskiego jest to średnia krajowa)



Wnioskodawca

 Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się
dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w
posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

 Jeżeli właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych
wynoszącej co najmniej 1 ha stała się:

 osoba niepełnoletnia − za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się
dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności;

 osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia – za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności
rolniczej uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia
spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że
dziedziczy osoba niepełnoletnia – wówczas za dzień rozpoczęcia działalności rolniczej
uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności, jeżeli uzyskanie pełnoletności
nastąpiło po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku
albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.



Wnioskodawca

 W przypadku jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki jej
przyznania, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził
pisemną zgodę.

 Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, w przypadku gdy:

 jej małżonek, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, w okresie
poprzedzającym 24 miesiące przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie pomocy nie
rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz w stosunku do małżonka przed
dniem, w którym stał się on właścicielem lub wszedł w posiadanie gospodarstwa o powierzchni
użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie zaistniały czynności i zdarzenia, o których mowa w
§ 2 ust. 1 pkt 2 (m.in. nie wystąpiła z wnioskiem o płatności bezpośrednie, pomoc finansową w
ramach Programu SAPARD, SPO 2004-2006, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3
(dziedziczenie przez osobę niepełnoletnią);”,

 małżonkowi, zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, niezależnie
od rodzaju małżeńskiego ustroju majątkowego, nie przyznano pomocy.



Wspierane gospodarstwo

 o powierzchni UR równej:

 średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju (11,04 ha)

w województwach o niższej średniej – o powierzchni równej co
najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych województwie, oraz
nie większej niż 300 ha

 którego min 70% minimalnej powierzchni UR stanowi przedmiot
własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy od
Skarbu Państwa lub JST (tj. 7,728 ha)



Premii nie przyznaje się

osobie, której przyznano pomoc w ramach operacji objętych PROW

2014-2020 typu:

❑ „Premie na działalność pozarolniczą” w ramach poddziałania
„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich”

❑ „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw”

❑ osobie, której przyznano pomoc w ramach działania „Ułatwianie
startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013



Wyjściowa wielkość ekonomiczna

Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej, bierze się pod uwagę:

❑ produkcję rolną (uprawy w plonie głównym/ stan średni zwierząt)

❑ użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku
o przyznanie pomocy, stanowiące przedmiot:

❑ własności

❑ użytkowania wieczystego

❑ dzierżawy z ZWRSP lub od JST (umowa dzierżawy na czas nieoznaczony albo okres co najmniej
5, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy)

❑ dzierżawy od innych podmiotów, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta:

▪ w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz

▪ na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy

rok, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków
o przyznanie pomocy – rok bazowy w bieżącym naborze to rok 2021



Biznesplan:

❑ cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju gospodarstwa

❑ opis działań dotyczących rozwoju gospodarstwa

 opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe - min. 70 % kwoty

pomocy (np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, użytków

rolnych, stada podstawowego), wydatkowanie 100% premii na działalność rolniczą w

gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży

 opis działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki

zasobami

 opis sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeśli dotyczy)



Biznesplan:

❑ Opis sposobu, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu
wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10 % w stosunku do wyjściowej
wielkości ekonomicznej gospodarstwa;

❑ Informacje o udziale w szkoleniach, korzystaniu z usług doradczych, prowadzeniu
działań w zakresie przygotowania produktów rolnych wytwarzanych w
gospodarstwie, prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania produktów
rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

❑ Informacje o uczestnictwie w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm) zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 1305/2013;

❑ Informacje o udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych.



Przeznaczenie premii:

100 % premii na:

❑ działalność rolniczą prowadzoną w gospodarstwie lub 

❑ przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w 
gospodarstwie

❑ co najmniej 70% pomocy na inwestycje w środki trwałe

Inwestycje w środki trwałe:

❑ wyłącznie nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie

❑ zakup stada podstawowego zwierząt

❑ zakup gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa

❑ wyłącznie inwestycja, która nie została rozpoczęta przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy (dotyczy wszystkich środków trwałych a nie 
tylko inwestycji budowlanej)



Przeznaczenie premii:

❑ w przypadku inwestycji budowlanej, inwestycja która nie została rozpoczęta przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz położona na gruntach stanowiących

❑ własność beneficjenta;

❑ przedmiot użytkowania wieczystego lub

❑ przedmiot dzierżawy z ZWRSP lub JST

Inwestycja budowlana - inwestycja polegająca na budowie, przebudowie, 

remoncie budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej

Zniesiono zakaz łączenia premii z innymi środkami publicznymi.

UWAGA – zniesienie zakazu finansowania z innych środków publicznych oznacza 
dopuszczalność współfinansowania i nie oznacza zniesienia możliwości 
podwójnego finansowania



Kolejność przysługiwania pomocy:

❑ decyduje suma punktów (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru

❑ ARiMR ustala punkty na podstawie danych we wniosku i załącznikach

❑ zmiany po upływie 150 dni od dnia zakończenia naboru nie mają
wpływu na kolejność (wyjątek – zmniejszenie liczby punktów)

❑ w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom z największą
liczbą punktów

❑ gdy wnioskodawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, o kolejności
decyduje powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym
w biznesplanie (większa) [w dalszej kolejności wiek wnioskodawcy
(młodszy)]

Pomoc przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyska 

minimum 8 punktów

Pomoc przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyska 

minimum 8 punktów



Kryteria wyboru:

❑ Powierzchnia UR w gospodarstwie – Zwiększenie liczby punktów możliwych do 

uzyskania w ramach tego kryterium do maksymalnie 7.

Zmiana sposobu wyliczania punktów – wzór do wyliczenia. 

L=10 x [(Pb-Pśr)/ Pśr], 

gdzie:

L – oznacza liczbę punktów,

Pb – oznacza powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, 

Pśr – oznacza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie odpowiednio w województwie (16,58 
ha) bądź w kraju (11,04 ha)

W praktyce:

- przekroczony poziom progowy wielkości gospodarstwa będzie niósł punkty za przekroczenie realne tego 
progu (procentowe) a nie nominalne (w ha) jak dotychczas,

- uzyskanie 1 pkt za przekroczenie o 10% średniej powierzchni gospodarstwa w kraju / województwie.



Kryteria wyboru:

❑ Kwalifikacje zawodowe młodego rolnika – do 5 pkt

▪ stopień naukowy doktora z dziedziny nauk rolniczych lub weterynaryjnych – 5 pkt

▪ studia wyższe rolnicze – 5 pkt

▪ studia wyższe nierolnicze oraz co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie
lub studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą – 5 pkt

▪ kwalifikacje na poziomie technika (zawody rolnicze) – 5 pkt

▪ kwalifikacje na poziomie zasadniczym zawodowym (zawody rolnicze) – 4 pkt

▪ tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy
mistrza (zawody rolnicze) oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie – 3 pkt

▪ wykształcenie średnie nierolnicze oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie – 2 pkt



Kryteria wyboru:

❑ Kompleksowość biznesplanu 

▪ inwestycje budowlane związane z działalnością rolniczą – 3 pkt;

▪ działania, o których mowa w § 6 ust.2 pkt 2 lit. c-e – 1 pkt za każde z działań (udział w
zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, przygotowywanie do
sprzedaży produktów rolnych, przetwarzanie produktów rolnych)

▪ zobowiązanie do opracowania i stosowania planu nawozowego – 2 pkt;

▪ inwestycje w zakresie ochrony środowiska i klimatu – max 5 pkt.

▪ udział w szkoleniach, korzystanie z usług doradczych – kryteria nie punktowane !

▪ Innowacje w dziedzinie postępu biologicznego, organizacji produkcji, nowoczesnych 
technologii, innowacyjnego produktu – kryteria nie punktowane !

▪ Uczestnictwo w systemie jakości żywności, rolnictwie ekologicznym, udział zbóż w 
strukturze zasiewów, produkcja roślin wysokobiałkowych - kryteria nie punktowane I



Kryteria wyboru:

Różnica wieku pomiędzy przekazującym a przejmującym gospodarstwo lub 
największą część użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa młodego 
rolnika a młodym rolnikiem:

a) powyżej 15 do 25 lat – 2 punkty 

b) powyżej 25 lat - 4 punkty 

- przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości – 3 punkty

Przejęcie wszystkich użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa; 
własnością przekazującego lub w jego posiadaniu mogą pozostać użytki rolne o 
powierzchni nie większej niż 0,5 ha.



Proces weryfikacji wniosków :

ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 210 dni od dnia zakończenia terminu składania 
wniosków o przyznanie pomocy.

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

➢ nabycia lub wejścia w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan,

➢ rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący,

➢ ubezpieczenia na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) z mocy ustawy w pełnym 
zakresie jako rolnik,

➢ uzyskania wpisu do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

➢ rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i  rozchodów lub 
księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów;

➢ rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

Niedopełnienie warunków z zastrzeżeniem, których wydano decyzję - stwierdzenie wygaśnięcia wydanej decyzji.



Proces weryfikacji wniosków :

Drugą ratę pomocy (…) wypłaca się na wniosek o płatność, który 
składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia 
upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż 
do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

31 sierpnia 2025 r, a w przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 1 w 
zakresie wydłużenia okresu realizacji biznesplanu - nie później niż do 
dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później 
niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

31 sierpnia 2025 r(…)



Zobowiązania beneficjenta:

➢ prowadzenie gospodarstwa jako kierujący do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty 
I raty pomocy

➢ spełnienie warunku opisanego w § 19 ust. 4  do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty I raty pomocy (gospodarstwo nie może stanowić  przedmiotu 
współwłasności innej niż małżeńska; wyjątek osoby wspólnie wnioskujące z dz. 
„Modernizacja…”)

➢ prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi przychodów i 
rozchodów lub księgi rachunkowej lub ewidencji przychodów i rozchodów na 
podstawie odrębnych przepisów co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty pomocy



Zobowiązania beneficjenta:

➢ wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o min. 10%

➢ podleganie ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez 
min. 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy

➢ umożliwienie przeprowadzenia kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów przed 
podmioty uprawnione

➢ udostępnianie uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i 
ewaluacji Programu

➢ przechowywanie dokumentacji związanych z przyznaną pomocą do dnia upływu 5 lat 
od dnia wypłaty I raty pomocy



Projekt Planu Strategicznego - beneficjent:

 młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i po raz pierwszy rozpoczyna 

prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący. 

 Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do 

zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się 

właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co 

najmniej 1 ha użytków rolnych. 

 W uzasadnionych przypadkach można wyznaczyć późniejszą datę rozpoczęcia 

działalności rolniczej w gospodarstwie. 

 Kierujący prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym osobiście 

(pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące 

prowadzenia tej działalności), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi 

koszty i czerpie korzyści w związku z prowadzeniem tej działalności 



Projekt Planu Strategicznego - warunki:

 rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie 

wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy; 

 rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o wielkości 

fizycznej równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o 

wielkości ekonomicznej równej co najmniej 13 000 euro SO i nie więcej niż 150 000

euro SO; 

 powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, 

użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi przynajmniej 70% średniej 

wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej); 

 posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub uzupełnienie wykształcenia; 

 realizacja założeń biznesplanu, w tym w szczególności realizacja inwestycji 

związanych z urządzeniem, dostosowaniami strukturalnymi lub rozwojem działalności 

rolniczej w gospodarstwie rolnym; 



Projekt Planu Strategicznego - warunki:

 osiągnięcie odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej lub odpowiedniej 

wielkości ekonomicznej w wyniku realizacji biznesplanu; 

 podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie 

jako rolnik od dnia spełnienia warunku, z zastrzeżeniem dopełnienia którego została 

wydana decyzja w sprawie przyznania pomocy, co najmniej do dnia upływu 36 

miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy; beneficjent może być zwolniony z 

ww. zobowiązania w przypadku, gdy podejmuje okołorolniczą działalność 

gospodarczą na bazie swojego gospodarstwa rolnego (np. przetwarzanie produktów 

rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, usługi dla rolnictwa); 

 prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie; 

 prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący co najmniej do 

dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. 



Projekt Planu Strategicznego - kryteria:

kwalifikacje rolnicze; 

powierzchna użytków rolnych w gospodarstwie; 

przejmowanie na własność przynajmniej jednego 

gospodarstwa w całości; 

 różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo 

w całości i na własność a młodym rolnikiem. 



Projekt Planu Strategicznego - forma:

Premia 200 tys. zł w formie płatności ryczałtowej 

wypłacanej w dwóch transzach.



Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

www.ekononomika.kpodr.pl tel.: 52 386 72 32

www.notowania.kpodr.pl

www.kalkulacje.kpodr.pl

http://www.ekononomika.kpodr.pl/
http://www.notowania.kpodr.pl/
http://www.kalkulacje.kpodr.pl/


Łukasz Piotrowski
Główny specjalista ds. ekonomiki
e-mail: lukasz.piotrowski@kpodr.pl
tel.: 723 331 378


