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INNOWACYJNY  MŁODY  ROLNIK 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

„Źródła finansowania innowacji w rolnictwie – PROW 
2014-2020” cz.II 

Materiał opracowany przez:  
Pomorski Oddział Regionalny ARiMR 



Premie dla młodych rolników  
1.DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY 

Wypełnienie warunków określonych w decyzji (nabycie gospodarstwa)  
w ciągu 9 miesięcy 

2.WNIOSEK O WYPŁATĘ I RATY  
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków  

wypłata I raty – ważna data!!! 
realizacja biznesplanu – w ciągu 3 lat (max.4)  

3.WNIOSEK O WYPŁATĘ II RATY  
wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie biznesplanu 

dotrzymanie zobowiązań długoterminowych – do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty I raty pomocy 

4.INFORMACJA O REALIZACJI WARUNKÓW:  
samodzielnego kierowania, braku współwłasności, osiągnięcia wzrostu wielkości 

ekonomicznej oraz prowadzenia ewidencji przychodów   
- składana 90 dni przed dniem, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty I raty 

pomocy. 
   

 
 



Premie dla młodych rolników  
Co Beneficjent powinien? (§ 22) 

• Prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w 
gospodarstwie – do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty 

• Nie posiadać nieruchomości we współwłasności  (poza 
małżeńską) - do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty 

• Uzupełnić wykształcenie – do dnia upływu 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o pomocy 

• Podlegać ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik z mocy ustawy i 
w pełnym zakresie – przez co najmniej 12 miesięcy od dnia 

wypłaty I raty 

• Prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów  - do dnia 
upływu 5 lat od  dnia wypłaty I raty 

 

 



Premie dla młodych rolników  
Co Beneficjent powinien? (§ 22) c.d. 

 
• Umożliwić kontrolę na miejscu i kontrole dokumentów 

 

• Przechowywać dokumenty dotyczące pomocy - do dnia 
upływu 5 lat od  dnia wypłaty I raty 

 

• Udostępniać informacje dotyczące monitorowania i 
ewaluacji Programu 

 



Premie dla młodych rolników  

Co Beneficjent powinien? (§ 22) c.d. 
• Zrealizować biznesplan – do dnia upływu 3 lat od dnia 

wypłaty I raty pomocy, tj:  

 Prowadzić gospodarstwo zgodnie z zaplanowaną strukturą 
produkcji 

 Zrealizować zakup środków trwałych, zrealizować szkolenia, 
usługi doradcze, udział w zorganizowanych formach 
współpracy producentów, uczestnictwo w unijnych systemach 
jakości, działania w zakresie przetwarzania produktów rolnych, 
przygotowania do sprzedaży produktów rolnych; 

 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Co Beneficjent powinien? (§ 22) c.d. 
 

• Zrealizować biznesplan – c.d. :  

 

 Osiągnąć założone cele pośrednie i końcowe (np. wzrost 
powierzchni gosp., wzrost pogłowia zwierząt); 

 

 Osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co 
najmniej 10% w stosunku do wielkości wyjściowej i utrzymać 
ten wzrost do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty 

 



Premie dla młodych rolników  

Co Beneficjent powinien? (§ 22) c.d. 
 

• Prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty   

- do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy: 

 

 udział w zorganizowanych formach współpracy producentów, 
uczestnictwo w unijnych systemach jakości, działania w 
zakresie przetwarzania produktów rolnych, przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych; 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Co Beneficjent powinien? (§ 22) c.d. 
• Prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty:  

- do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy: 

 

 Utrzymać powierzchnię użytków rolnych; 

 Utrzymać udział zbóż w strukturze zasiewów;  

 Utrzymać produkcję roślin wysokobiałkowych;  

 Realizować założenia planu nawozowego; 

 Realizować nadal działania innowacyjne 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Wniosek o płatność II raty 
 

Składany po realizacji biznesplanu 
  

 nie później niż 3 lata od dnia wypłaty I raty 
 (max. 4 lata po uzyskaniu zgody) 

 
90 dni na obsługę w ARiMR – wypłata  

 
 

 
- 
 
 



Premie dla młodych rolników  

Wniosek o płatność II raty 
Wypłaty  II raty premii dokonuje się jeżeli spełnione są warunki 
od dnia wypłaty I raty do dnia złożenia WoP II raty: 
1. Został zrealizowany biznesplan  
 Gospodarstwo prowadzone jest zgodnie z zaplanowaną strukturą produkcji 
 Został zrealizowany zakup środków trwałych, szkolenia, usługi doradcze, udział w zorganizowanych 

formach współpracy producentów, uczestnictwo w unijnych systemach jakości, działania w zakresie 
przetwarzania produktów rolnych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych; 

 Osiągnięto założone cele pośrednie i końcowe (np. wzrost powierzchni gosp., wzrost pogłowia zwierząt); 
 Osiągnięto wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10% w stosunku do wielkości 

wyjściowej  

oraz  
2. Młody Rolnik prowadzi gospodarstwo jako kierujący działalnością  
rolniczą; 
3. Nie posiada nieruchomości we współwłasności  (poza małżeńską) ; 
4. Podlega ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym 
zakresie ; 
5. Prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów.   
 
 



Premie dla młodych rolników  

Wniosek o płatność II raty 
Załączniki :  

 

 Sprawozdanie z realizacji biznesplanu 

 Dokumenty potwierdzające realizację działań zawartych w 
bp. (zakupy śr. trwałych, szkolenia, usługi, itd….)   

 Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i 
rozchodów w gospodarstwie 

 Kopię planu nawozowego oraz wyników chemicznej analizy 
gleby (jeżeli przyznano punkty) 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Kwalifikacje rolnicze 

 

uzupełnienie – w terminie 36 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy   

  

udokumentowanie -  w terminie 60 dni od dnia 
upływu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji  

o przyznaniu pomocy 

 



Premie dla młodych rolników  

Wniosek o zmianę założeń biznesplanu (§ 27) 
• Składany do Dyrektora OR  
• Najpóźniej z wnioskiem o wypłatę II raty 
• Zawiera uzasadnienie zmian oraz zmieniony biznesplan!!! 
• Zmianie podlegają TYLKO: 
 
 struktura produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej powyżej 10 pkt. %, 
 inwestycje w środki trwałe, tematyka szkoleń, usług doradczych 
 udział w zorganizowanych formach współpracy producentów, uczestnictwo 

w unijnych systemach jakości, działania w zakresie przetwarzania 
produktów rolnych, przygotowania do sprzedaży produktów rolnych; 

 cele pośrednie i końcowe; 
 wzrost wielkości ekonomicznej; 
 wydłużenie realizacji biznesplanu, w tym do 4 roku od daty wypłaty I raty  



Premie dla młodych rolników  
Kiedy jest mój rok docelowy? Kiedy siać uprawy z biznesplanu? 
 

Rolnik: kupiłem i chcę drugą ratę. Czy składać wniosek? 
Biznesplan to nie tylko inwestycje, ale również wzrost SO, uzupełnienie kwalifikacji (o ile było konieczne), 
zrealizowane szkolenia, usługi doradcze, innowacje, działania służące ochronie środowiska i klimatu oraz inne 
zobowiązania, za które przyznano punkty, a także struktura produkcji wykazana dla okresu docelowego. 
 
Biznesplan mam do 2019 roku. Kiedy mam zasiać/ posadzić/ mieć zwierzęta (wykazane w biznesplanie)? 
- rok zakończenia realizacji biznesplanu jest orientacyjny. 
- ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu to dzień upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty 
pomocy  
  (o ile termin nie został wydłużony). 
- ten sam dzień jest ostatnim na złożenie wniosku o II ratę płatności. 
- dokładną datę zakończenia realizacji biznesplanu może określić sam beneficjent. 
- ustalona ostatecznie data zakończenia realizacji biznesplanu stanowi podstawę do zaprowadzenia 
deklarowanych dla    
  okresu docelowego upraw/ stanu zwierząt (podstawa do wyliczenia SO). 
- docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa wyliczamy uwzględniając sytuację gospodarstwa w roku: 
    -- poprzedzającym rok zakończenia realizacji biznesplanu – gdy zakończenie do dnia 15 maja danego roku  
        (przykład: uprawy z 2019 r. gdy zakończenie realizacji pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 15 maja 2020 r.), lub 
    -- w którym zakończono realizację biznesplanu – gdy zakończenie dokonało się po dniu 15 maja danego roku  
        (przykład: uprawy z 2019 r. przy zakończeniu realizacji pomiędzy 16 maja 2019 r. a 31 grudnia 2019 r.). 
 
Planowanie dnia zakończenia realizacji biznesplanu przez rolnika z niezbędnym wyprzedzeniem. 
 
 



Premie dla młodych rolników  

Sankcje 
 

ODMOWA WYPŁATY II RATY PREMII 
 

nieprzedłożenie wniosku o płatność II raty  

lub załączników do wniosku 

 

 

 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Sankcje 
ODMOWA WYPŁATY II RATY PREMII  

ORAZ CZĘŚCIOWY LUB CAŁKOWITY ZWROT POMOCY 
WYPŁACONEJ W I RACIE  

W przypadku niespełnienia warunków: 

 realizacji biznesplanu; 

 prowadzenia jako kierujący działalność rolniczą; 

 nie posiadania nieruchomości we współwłasności; 

 prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów; 

 prowadzenia działań z tytułu których przyznano punkty.  

 

 

 

 

 



Premie dla młodych rolników  
Sankcje 

ODMOWA WYPŁATY II RATY PREMII ORAZ CZĘŚCIOWY LUB 
CAŁKOWITY ZWROT POMOCY WYPŁACONEJ W I RACIE  

W przypadku niespełnienia warunków realizacji biznesplanu: 
 niezachowanie struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej zaplanowanej w 

biznesplanie – zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty;  

 Niezrealizowanie inwestycji w środki trwałe – zwrotowi podlega procent kwoty 
pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów inwestycji w środki trwałe w 
kwocie pomocy; 

 Niezrealizowanie udziału zbóż w strukturze zasiewów – 10% kwoty I raty; 

 Brak planu nawozowego – 20% kwoty I raty; 

 Niezrealizowanie szkoleń i usług doradczych – 1,25% za każde, nie więcej niż 
5% kwoty I raty; 

 Niezrealizowanie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży – 10% kwoty 
I raty 

 

 

 

 



Premie dla młodych rolników  
Sankcje 

ODMOWA WYPŁATY II RATY PREMII ORAZ CZĘŚCIOWY LUB 
CAŁKOWITY ZWROT POMOCY WYPŁACONEJ W I RACIE  

W przypadku niespełnienia warunków realizacji biznesplanu: 
 Niezrealizowanie działań w zakresie przetwarzania produktów rolnych, 

uczestnictwa w unijnych systemach jakości oraz zorganizowanych formach 
współpracy producentów rolnych  – zwrot 20% kwoty I raty; 

 Niezrealizowanie wzrostu wielkości ekonomicznej, tj. zmniejszenie 
wielkości ekonomicznej lub nieosiągnięcie wzrostu o 10% - zwrotowi 
podlega 100% kwoty I raty pomocy; 

- osiągnięcie wzrostu o nie więcej niż 1% -  zwrot 90% kwoty I raty, od 1 do 
2% - zwrot 80% kwoty I raty; 2-3% - zwrot 70%, 3-4% – zwrot 60 %; 4-5% - 
zwrot 50%, 5-6% - zwrot 40%, 6-7% - zwrot 30%, 7-8% - zwrot 20%, 8-9% - 
zwrot 10%, 9-10% - zwrot 10%   

 

 

 



Premie dla młodych rolników  
Sankcje 

ODMOWA WYPŁATY II RATY PREMII ORAZ CZĘŚCIOWY LUB 
CAŁKOWITY ZWROT POMOCY WYPŁACONEJ W I RACIE  

W przypadku niespełnienia warunków: 

 prowadzenia jako kierujący działalność rolniczą – zwrot 
100% kwoty I raty; 

 nie posiadania nieruchomości we współwłasności – 30%; 

 prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów – 5% za 
każdy rozpoczęty rok nieprowadzenia ; 

 niezrealizowanie produkcji roślin wysokobiałkowych – 20%; 

 

 

 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Sankcje 
W przypadku gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na 
podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów 
przyznanych z tytułu niezrealizowanych działań tj.: 

-uczestnictwo w unijnym systemie jakości, 

- produkcja roślin wysokobiałkowych,  

- inwestycja budowlana,  

- szkolenia, usługi doradcze,  

- przygotowanie do sprzedaży i przetwarzanie produktów rolnych 
– zwrotowi podlega 100% pierwszej raty pomocy 

 

 

 

 

 



Premie dla młodych rolników  

Sankcje 
 

W przypadku niespełnienia warunków: 

 

 Uzupełnienia wykształcenia, ubezpieczenia w KRUS, 
umożliwienia kontroli na miejscu – zwrot 100% kwoty I raty; 

 Przechowywania dokumentów – 3%; 

 Udostępniania informacji niezbędnych do monitorowania i 
ewaluacji  – 0,5%  

 

 

 

 

 

 



 
Dziękuję za uwagę ! 

  
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Szperling 
BURO DZIAŁAŃ PREMIOWYCH 

Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni  
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 


