Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020
Zasady przyznawania pomocy na operacje
typu
„Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej”
w ramach poddziałania 6.2

04-05 listopada 2020 r.

Podstawy prawne – rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w
ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1013);
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1071);
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Podstawy prawne – rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz
zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Tekst ujednolicony – materiał roboczy
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Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie
na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”:
ASF –
od 28.02.2020 r. do 28.03.2020 r.
Bez ASF – od 29.10.2020 r. do 30.11.2020 r.
Wniosek na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR wraz z
wymaganymi załącznikami (w tym biznesplan w formie elektronicznej), należy
złożyć do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR (OR ARiMR) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, np. osobiście albo przez
upoważnioną osobę bezpośrednio, albo przesyłką, nadaną w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481, z późn. zm.), wysłaną na
adres dyrektora właściwego OR ARiMR.
1Zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017, poz. 1481, z późn.
zm.) Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego od dnia 1 stycznia 2016 roku na
podstawie decyzji Prezesa UKE, jako podmiot wyłoniony w drodze konkursu ogłaszanego przez Prezesa
UKE.
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Kryteria podmiotowe ubiegania się o pomoc:
1) Beneficjent lub małżonek beneficjneta poddziałania „Płatności na rzecz
rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw , którzy
trwale przekazani swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego
Programem, który nie jest wpisany do CEIDG albo do ewidencji
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do
przeprowadzenia odpowiednego typu szkół i placówek publicznych od
24 m-cy poprzedzających dzień złożenia wopp, o ile nie została
ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Albo
2) Osoba fizyczna - rolnik, małżonek rolnika lub domownik - która:
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Kryteria podmiotowe ubiegania się o pomoc:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wopp;
c) podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy,
nieprzerwanie co najmniej od 24 m-cy poprzedzających dzień
złożenia wopp, ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym
zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wopp;
d) nie jest wpisana do CEIDG albo do ewidencji prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do przeprowadzenia
odpowiednego typu szkół i placówek publicznych od 24 m-cy
poprzedzających dzień złożenia wopp;
e) nie jest wspólnikiem spółki wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego;
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Kryteria podmiotowe ubiegania się o pomoc:
e) gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub
domownik rolnika:
‐ ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
‐ jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:
• 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;

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Kryteria podmiotowe ubiegania się o pomoc:
f)

w roku złożenia wniosku lub w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi (albo jego
małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa) jednolitą płatność
obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego
gospodarstwa.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze więcej niż
jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest położone gospodarstwo,
uznaje się tę gminę, w której jest położona największa część gruntów rolnych
wchodzących w skład tego gospodarstwa.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Kryteria podmiotowe ubiegania się o pomoc:
3. Nie uzyskanie pomocy w ramach:
• działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego
PROW na lata 2007–2013;
• działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata
2007–2013;
• operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników” objętego PROW na lata 2014-2020;
• operacji typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach
poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej” na rzecz
rozwoju małych gospodarstw objętego PROW na lata 2014-2020.
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Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:
1.

operacja dotyczy działalności określonych w załączniku do rozporządzenia
wykonawczego („Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych,
w zakresie których może być przyznana pomoc”);
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Zmiany w zakresie działalności:

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Rodzaj pomocy - premia
Wysokość wsparcia:
- 150 tys. zł otrzyma ten, kto utworzy co najmniej 1 miejsce pracy (w tym
jest uwzględnione samozatrudnienie);
- 200

tys. zł przewidziano dla tych, którzy utworzą co najmniej 2 miejsca;
- 250 tys. zł jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc
pracy.
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Pomoc wypłacana w dwóch ratach:
• pierwszą ratę pomocy w wysokości odpowiednio 120 000 zł,
160 000zl, 200 000 zł

Wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
• drugą ratę pomocy w wysokości odpowiednio 30 000 zł, 40 000 zł,
50 000 zł
Wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji
biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty
pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:
2. wydatki określone w biznesplanie muszą stanowić co najmniej 100% kwoty
pomocy, przy czym:
• inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wg ich szacunkowej
wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy;

15

15

Definicja środka trwałego:
Dla naboru przeprowadzonego w 2019 r. definicja środka trwałego składnik majątku z przewidywanym okresem używania dłuższym niż rok.
Definicja wynika z art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy o rachunkowości (Dz.
U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.)
Dla naboru przeprowadzonego w 2017 r. pozostaje definicja, która
obowiązywała w trakcie naboru wniosków, wynikająca z art. 22a ust. 1
w połączeniu z art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą za środek trwały
przyjmowany jest składnik majątku z przewidywanym okresem używania
dłuższym niż rok o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł.
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Dla przedsięwzięcia związanego
z rozpoczęciem pozarolniczej
działalności gospodarczej nie
określono katalogu wydatków
kwalifikowalnych.

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:
• dopuszczalny jest zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń,
środków transportu oraz wyposażenia;
Uwaga:
Przez nowy środek transportu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017.1260 j.t.), rozumiemy pojazd
fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany;

•
•
•

inwestycje w środki trwałe i inne środki nie mogą być finansowane
z udziałem innych środków publicznych;
inwestycje w środki trwałe muszą być zgodne z cenami rynkowymi;
za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych
przed dniem złożenia wopp;
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Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:
3.
4.

5.

operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1-go miejsca pracy (wliczając
samozatrudnienie);
operacja spełnia wymagania określone w programie oraz przepisach
prawa mających zastosowanie do danego typu inwestycji;
miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w
przypadku inwestycji nie związanych z nieruchomością, znajduje 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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Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:
6.

W przypadku inwestycji związanej 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,
Inwestycja taka może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących
własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot
dzierżawy, lub przedmiot posiadania na podstawie innej umowy, podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy.
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Kryteria przedmiotowe ubiegania się o pomoc:
7.

W przypadku inwestycji niezwiązanej z budową, przebudową, remontem
połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem
nieruchomości, główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej,
które zostanie wskazane w CEIDG 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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Główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej
Obecnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) podawane jest „Stałe miejsca wykonywania
działalności gospodarczej”.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wpis w CEIDG … stałe
miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest odpowiednikiem
“głównego miejsca wykonywania DG” sprzed zmiany przepisów o
CEIDG i “siedziby” z czasów ewidencji gminnej.
Przepisy Konstytucji Biznesu, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018
roku zmieniły m.in. zasady dotyczące wpisów do rejestru przedsiębiorców
(CEIDG).
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8 wymogów (checklist)
1. Jesteś ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy jako rolnik, małżonek rolnika lub
domownik, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy poprzedzających dzień
złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub jesteś beneficjentem programu
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.
2. Przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie
pomocy (nabór listopad 2020 r.) nie prowadziłeś działalności gospodarczej.
3. Ty lub osoba przy, której jesteś ubezpieczony w KRUS, otrzymała za poprzedni
rok jednolitą płatność obszarową (JPO w ramach wniosku o dopłaty
bezpośrednie), lub otrzyma ją za rok, w którym składa wniosek o premię.
4. Adres zamieszkania i adres gospodarstwa rolnego znajdują się w miejscowości
położonej w:
• gminie wiejskiej;
• gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców;
• gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców.
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8 wymogów (checklist)
5. Siedziba firmy i lokalizacja inwestycji trwale związanej z gruntem znajduje się w:
• gminie wiejskiej;
• gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców;
• gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców
6. Nie otrzymałeś pomocy z żadnego z poniżej wymienionych programów.
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013;
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach LGD – PROW 20072013;
• Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020;
• Restrukturyzacja małych gospodarstw PROW 2014-2020.
7. Przedmiot działalności naszej firmy (kod PKD) mieści się w wykazie działalności
wspieranych.
8. Twój wniosek uzyska minimum 4 punkty na liście rankingowej.
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Kryteria wyboru operacji
Za co możemy uzyskać punkty?
1) w dniu złożenia wniosku o przyznanie wnioskodawca miał nie więcej niż 40
lat – przyznaje się 3 1 punkt;
2) operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, w zakresie
innowacyjności, o której mowa w odniesieniu do gminy, na obszarze której
będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności
wnioskodawcy – przyznaje się 2 punkty;
3) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem lub
małżonkiem beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników
kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem –
przyznaje się 2 punkty;
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Kryteria wyboru operacji cd.
4) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której
jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez
Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do
publicznej wiadomości informacji o naborze wniosków było:
a) najwyższe w województwie – przyznaje się 2 punkty,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – przyznaje się liczbę
punktów, proporcjonalnie mniejszą od liczby punktów określonej w lit. a,
zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana
realizacja operacji;
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Woj. WIELKOPOLSKIE
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
kępiński
kolski
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
m. Kalisz
m. Konin
m. Leszno
m. Poznań

60,3
1,6
1,5
2,3
1,9
0,9
1,4
0,8
0,6
1,6
4,3
1,0
1,4
0,8
0,7
1,0
0,9
2,6
1,2
3,0
1,4
3,7
1,2
1,8
1,4
1,7
0,7
1,7
1,4
0,6
1,6
2,0
1,6
2,5
1,2
6,3

3,7
7,8
4,6
4,5
5,5
3,9
5,2
2,6
1,9
4,9
9,7
3,5
3,9
3,3
5,3
3,0
3,7
3,6
4,7
5,4
5,3
1,9
4,5
8,1
3,5
7,1
3,0
4,6
6,0
2,1
4,4
6,2
3,2
6,8 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa
3,7 bezrobocia według województw i powiatów, stan
1,8 w końcu sierpnia 2020 r. GUS

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Bezrobocie w powiecie – wzór
Z = (A / Y) x 2

A - poziom bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana
operacja;
Y - najwyższy poziom bezrobocia w powiecie w danym województwie;
Z - liczba punktów przyznanych za dane kryterium;

Najwyższe bezrobocie –
powiat koniński (9,7%)
Bezrobocie (operacja) –
powiat szamotulski (3,5%)

Przykład:
A = 3,5;
Y= 9,7;
Z= (3,5/9,7) x 2 = 0,72 pkt.
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Kryteria wyboru operacji cd.
5) biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o
pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą,
utworzenie:
a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów,
b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy– przyznaje się 6 punktów,
c) co najmniej 3 miejsca pracy - przyznaje się 7 punktów.

6) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji
zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej
przewidzianej w biznesplanie – przyznaje się 1 3 punkty

29
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Lista rankingowa i kryteria rozstrzygające:
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów
wyboru dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych
województw.
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom ubiegającym się
o przyznanie pomocy, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym
pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
uzyskał co najmniej 4 punkty. W przypadku podmiotów, które
uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze
decyzji.
W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które
uzyskały taką samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności pomoc
przysługuje podmiotowi, którego biznesplan przewiduje wyższy udział
inwestycji w środki trwałe.
W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które
uzyskały taką samą liczbę punktów i których biznesplan przewiduje taki
sam udział inwestycji w środki trwałe, o kolejności przysługiwania pomocy
decyduje wiek tego podmiotu, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu
pomocy ma operacja realizowana przez młodszy podmiot.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu
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Kwalifikacje zawodowe:
1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub
jednolite studia magisterskie, lub
2) wykształcenie średnie, lub
3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej
szkoły I stopnia w zawodzie związanym z rozpoczęciem określonej
działalności pozarolniczej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia,
lub
4) tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł
zawodowy mistrza, w zawodzie związanym z rozpoczęciem działalności
pozarolniczej wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uzyskany w
formach pozaszkolnych.
Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych, są
w szczególności świadectwo, certyfikat lub dyplom.
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Procedura uzyskania premii krok po kroku:
1) Ogłoszenie – podanie do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR informacji o rozpoczęciu
naboru WoPP – możliwość osobistego złożenia oraz pocztą;
2) Składanie WoPP wraz z załącznikami w terminie trwania naboru;
3) Ocena zgromadzonego materiału – obsługa WoPP wraz z dokumentami przez pracowników
BWI OR ARiMR;
4) Przyznanie punktów – ustalenie kolejności przysługiwania pomocy w województwie;
5) Przekazanie informacji o przyznanej liczbie punktów Prezesowi ARiMR;
6) Podanie do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR informacji o kolejności
przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach;
7) Wydanie przez Dyrektora OR decyzji w sprawie przyznania pomocy - termin – 150 dni od
dnia zakończenia terminu składania WoPP;
8) Rozpoczęcie realizacji operacji przez beneficjenta – dopełnienie warunków zawartych w
decyzji w terminie 9 m-cy od dnia doręczenia tej decyzji;
9) Wypłata pierwszej raty premii – na wniosek o płatność złożony przez beneficjenta po
udokumentowaniu przez niego rozpoczęcia realizacji operacji w terminie 90 dni od dnia
złożenia WoP;
10) Realizacji biznesplanu (operacji) – maksymalnie 2 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.,
11) Złożenie WoP o wypłatę drugiej raty premii wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację
BP;
12) Wypłata drugiej raty premii – termin – 90 dni od dnia złożenia WoP wraz z załącznikami.
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Pierwsza rata premii
W terminie 9 miesięcy od dnia odebrania decyzji o przyznaniu pomocy
beneficjent powinien złożyć wniosek o wypłatę pierwszej raty premii

(80%) oraz dokumenty potwierdzające:
 rozpoczęcie realizacji biznesplanu;
 zarejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej;

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych określonych w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności;
 zaprzestanie

podlegania

ubezpieczeniu

emerytalno-rentowemu,

określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu zgodnie
z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca
2016 r. zwane dalej "rozporządzeniem", zwłaszcza:
• umowa, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub
posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażenia;
• potwierdzenie utworzenia co najmniej jednego ze wskazanych w
biznesplanie miejsc pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 - jeżeli
dotyczy (np. umowa o pracę, deklaracje ZUS);
• potwierdzenie prowadzenia prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie
pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane
przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Druga rata premii
W terminie 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
po zrealizowaniu biznesplanu beneficjent zobowiązany
jest do złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii
(20%), nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Wypłata następuje jeżeli m. in.:
 utworzono przewidziane w biznesplanie miejsca pracy

 zrealizowano inwestycję

W przypadku niespełnienia warunków
(od wypłaty I raty do wypłaty II raty):
-

-

-

-

-

w zakresie utrzymania miejsc pracy – zwrotowi podlega do 100% kwoty
pierwszej raty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku i
liczby nie utworzonych miejsc pracy,
w zakresie niezrealizowania przewidzianych w biznesplanie inwestycji w środki
trwałe – zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi
szacunkowych kosztów tych inwestycji w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż
100% kwoty pierwszej raty pomocy
w zakresie niezrealizowania działań dotyczących udziału w szkoleniach lub
korzystania z usług doradczych – zwrotowi podlega 0,5% kwoty pierwszej raty
pomocy;
w przypadku nie przedłożenia dokumentów do wniosku o płatność o II ratę
(m.in. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu, zgłoszenia pracowników do ZUS)
zwrotowi podlega 0,5% kwoty pierwszej raty pomocy za nieprzedłożenie
każdego z dokumentów określonych w tym przepisie,
gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów
pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego
działania dotyczącego wielkości zatrudnienia – zwrotowi podlega 100% kwoty
pierwszej raty pomocy.

W przypadku niespełnienia warunków
(od wypłaty II raty do końca zobowiązania):
Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia
wypłaty pierwszej raty pomocy warunków w zakresie wykonywania działalności, zatrudnienia i
jego utrzymania, podlegania ubezpieczeniu w ZUS, niepodlegania ubezpieczeniu emerytalnorentowemu w KRUS, prowadzenia działań z tytułu których przyznano punkty, umożliwienia
przeprowadzenia kontroli, przekazywania informacji na potrzeby ewaluacji Programu oraz
przechowywania dokumentacji, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.
W przypadku niespełnienia warunku:
1) dotyczącego wykonywania działalności – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;
2) w zakresie utrzymania miejsc pracy – zwrotowi podlega do 100% kwoty pomocy,
proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku;
3) w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, określonym w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych – zwrotowi podlega 30% kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok
niespełnienia warunku;
4) w zakresie niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników – zwrotowi podlega 30% kwoty pomocy za każdy
rozpoczęty rok niespełnienia warunku;
5) gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o
liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania – zwrotowi podlega 100%
kwoty pomocy;
6) braku umożliwienia przeprowadzenia kontroli – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;
7) braku udostępnienia informacji na potrzeby ewaluacji Programu – zwrotowi podlega 0,5%
kwoty pomocy;
8) braku przechowywania dokumentacji – zwrotowi podlega 0,5% kwoty pomocy.
W przypadku ustalenia zwrotu części kwoty pomocy, beneficjent powinien nadal spełniać
pozostałe warunki opisane w rozporządzeniu.
W przypadku ustalenia zwrotu 100% kwoty pomocy decyzja o przyznaniu pomocy wygasa.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz (1/2).
Pomoc może zostać przyznana również, jeżeli:
1) zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu w przypadku
– niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których
została wydana decyzja o przyznaniu pomocy - dyrektor OR Agencji, w
drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie wydanej decyzji o przyznaniu
pomocy.
– w przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie 9 miesięcy od
dnia doręczenia decyzji, dyrektor OR Agencji, w drodze decyzji,
stwierdza wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, wydanej decyzji o
przyznaniu pomocy.
albo
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Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz (2/2).
2) została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy – dyrektor OR Agencji
uchyla decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku złożenia przez
beneficjenta, przed upływem terminu 9 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji, pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego
oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.
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Zysk prognozowany w Biznespalnie
Prognoza sprzedaży. Po co?
 Po pierwsze, Biznesplan musi pokazać, że firma
będzie rentowna. Mówiąc wprost, że wypracuje zysk.
 Po drugie, skala prowadzonej działalności jest
wystarczająca aby uzasadnić zakup określonych
środków trwałych.

Prognoza ≠ Rzeczywistość
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Formy ubezpieczenia społecznego a Premia
Podstawowe formy ubezpieczenia:
 Ulga na start - przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacisz
składek na ubezpieczenia społeczne (362,34 zł).
 Preferencyjny ZUS - preferencyjne składki możesz opłacać
przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Naliczasz je od
zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż
30% minimalnego wynagrodzenia (609,14 zł).
 Mały ZUS+ - Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne
możesz opłacać ́ maksymalnie przez 36 miesięcy, jeżeli Twój
przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie
przekracza 120 tys. zł. (wysokość składki zależy od
przychodu).
 Pełny ZUS – Brak uprawnienia do w/w ulg (1 431,48 zł).
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Formy ubezpieczenia społecznego a Premia
Dopuszczalne kombinacje ubezpieczenia w ramach Premii
 Kombinacja 1 – Ulga na start

ZUS preferencyjny

Mały ZUS+

 Kombinacja 2 – Ulga na start

ZUS preferencyjny

Pełen ZUS

 Kombinacja 3 – Podwójny KRUS
9 miesięcy
Decyzja

Mały ZUS+ albo Pełen ZUS
3 lata

2 lata
Wniosek I
rata +
założenie
firmy

Wniosek II
rata + koniec
KRUS

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Oddz. w Poznaniu

Koniec
zobowiązań

Informacja o otrzymanej pomocy
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Dziękuję za uwagę!

tel. 61 6486202
o.wysocki@cdr.gov.pl
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