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Ułatwienie startu młodym rolnikom
06.10.2006.

Cel działania
W ramach działania młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej,
będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii. Pomoc będzie przyznawana rolnikom o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą realizować plan rozwoju działalności
rolniczej.

Nazwa działania
Ułatwienie startu młodym rolnikom.

Podstawa prawna
Art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz.
Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Beneficjent
Osoba fizyczna.

Kryteria dostępu
Beneficjent:
1) jest pełnoletni i nie ukończył 40 roku życia w dniu składania wniosku;
2) po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego;
3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia lub stażu pracy
w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa
rolnego;
4) po przejęciu gospodarstwa rolnego i przez okres co najmniej 1 roku od wypłaty pomocy będzie
ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.
U. z 1998 nr 7, poz. 25, z późn. zm.), jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie;
5) będzie prowadził gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy;
6) przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego (biznes plan) i w ciągu 5 lat zrealizuje jego założenia, w
szczególności zrealizuje inwestycje o wartości odpowiadającej co najmniej 50 % kwoty otrzymanej
pomocy.
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Gospodarstwo rolne beneficjenta:
1) będzie stanowiło jego własność lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego;
2) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym województwie (w przypadku
działów specjalnych produkcji rolnej kryterium minimalnej powierzchni nie jest wymagane) i nie większą
niż 300 ha;
3) docelowo w okresie realizacji biznes planu spełni wymagane przepisami prawa standardy w zakresie
higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

Forma i wysokość pomocy finansowej
Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 &ndash; 2013 wynosi 35,2 tys.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu
1) liczba młodych rolników, którym udzielono pomocy - w podziale na: płeć, kategorię wiekową, rodzaj
branży rolnej (TF 8), powiązanie z działaniem &bdquo;Renty strukturalne&rdquo;, wielkość ekonomiczną
gospodarstwa rolnego, powierzchnię użytków rolnych, wykształcenie beneficjenta, województwa;
2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: płeć, kategorię wiekową; rodzaj branży rolnej (TF8),
powiązanie z działaniem &bdquo;Renty strukturalne&rdquo;, wielkość ekonomiczną gospodarstwa
rolnego, powierzchnię użytków rolnych, wykształcenie beneficjenta, województwa.
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