
Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej
M06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

M06.2 poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności 
gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”



TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Planowany termin naboru wniosków: I  kwartał 2017  r. 
– Termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agen-
cji płatniczej.

Budżet poddziałania – 413 939 978 euro, co w przeliczeniu 
na liczbę decyzji wynosi około 17 tys. decyzji w skali kraju 
w trakcie trwania Programu.

Pomoc w ramach przedmiotowego poddziałania przyznaje się 
w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności poza-
rolniczej.
Do  tej pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 
Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w spra-
wie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis.

Rodzaj wsparcia – premia na rozpoczęcie działalności po-
zarolniczej, wypłacana w dwóch ratach:

 � pierwsza w wysokości 80%,

 � druga 20% kwoty pomocy.

BENEFICJENCI – OSOBY FIZYCZNE
1.  Rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przy-

znanie pomocy,
c) podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie z mocy 

ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 m-cy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

d) nie jest wpisany do CEIDG lub KRS albo do ewidencji pro-
wadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obo-
wiązaną do przeprowadzenia odpowiednego typu szkół 
i placówek publicznych od 24 m-cy poprzedzających dzień 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

2.  Beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwa-
lifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy 
trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” 
objętego Programem oraz spełniającemu warunek opisany 
w punkcie 1 d.

POMOC PRZYZNAJE SIĘ, JEŻELI
1. gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rol-

nika lub domownik rolnika:
a) ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,
b) 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 po-
wyżej 5 tysięcy mieszkańców;

2.  w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedza-
jącym 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 obsza-
rze więcej niż jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest 
położone gospodarstwo, uznaje się tę gminę, w której jest po-
łożona największa część gruntów rolnych wchodzących w skład 
tego gospodarstwa.

Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubez-
pieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania 
celem.

Beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-
-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Wsparcia nie przyznaje się dla beneficjentów działań: „Różni-
cowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 
2007–2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw” objętych PROW 2014–2020.

Informacje na temat typu operacji „Premie na rozpoczę-
cie działalności pozarolniczej” w  ramach poddziałania 
„Pomoc na  rozpoczęcie pozarolniczej działalności go-
spodarczej na  obszarach wiejskich” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014–2020 
udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie 
www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 
800 38 00 84.


