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PROW 2014-2020. Premia dla małych gospodarstw 

Małe gospodarstwo, duża premia
Jak zapowiada ministerstwo 

rolnictwa, już niebawem bę-

dzie można składać wnioski 

o przyznanie premii dla małych 

gospodarstw z działania Re-

strukturyzacja małych gospo-

darstw, w ramach poddziałania 

– Pomoc na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw. 

Wielu rolników kojarzy to działa-
nie z  pomocą dla gospodarstw ni-
skotowarowych, dostępną w  latach 
2004-2006 z Programu SPO. Dziś 
jednak warunki, jakie muszą speł-
nić gospodarstwa i bene/cjenci, aby 
uzyskać do/nansowanie, są inne 
i bardziej restrykcyjne. 
Ukazał się projekt rozporządzenia, 
z  którego wynika, że  o premię dla 
małych gospodarstw, w  wysokości 
60 tys. zł, będzie mogła ubiegać się 
osoba /zyczna, która:

 prowadzi gospodarstwo rol-
ne o  pow. co najmniej 1 ha 
lub dział specjalny produkcji 
rolnej, którego wielkość eko-
nomiczna wynosi mniej niż  
10 tys. euro, (z pomocy wyłą-
czony jest chów i hodowla ryb),

 osoba ta musi prowadzić gospo-
darstwo na  terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej, być pełno-
letnia oraz podlegać ubezpie-
czeniu rolników z  mocy usta-
wy i  w pełnym zakresie, jako 
rolnik, nieprzerwanie przez co 
najmniej ostatnie 24 miesiące 
poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku o  przyznanie pomocy 
i  w tym czasie nie prowadziła 
innej działalności gospodarczej 
lub zawodowej,

 nie ma ustalonego prawa 
do  renty z  tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy lub nie-
zdolności do  pracy w  gospo-
darstwie,

 nie przyznano jej pomocy 
w  ramach działań PROW 
2007-2013 – Ułatwianie star-
tu młodym rolnikom, Moder-
nizacja gospodarstw rolnych 

lub Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej,

 nie przyznano jej pomocy 
w  ramach działań PROW 
2014-2020 ‒ Premie dla mło-
dych rolników, Modernizacja 
gospodarstw rolnych lub Pre-
mie na  rozpoczęcie działalno-
ści pozarolniczej,

 która przedłożyła biznesplan 
dotyczący rozwoju gospo-
darstwa oraz zobowiązała się 
do  zrealizowania tego bizne-
splanu,

 w przypadku, gdy o  pomoc 
ubiegają się małżonkowie 
i  oboje spełniają warunki, pre-
mię przyznaje się tylko jed-
nemu z  nich, co do  którego 
współmałżonek wyraził pisem-
ną zgodę, niezależnie od tego 
czy poosiadają wspólne czy od-
rębne gospodarstwa rolne,

 osoba /zyczna musi udoku-
mentować fakturami (vat RR, 
vat) przychód ze sprzedaży 
produktów rolniczych w  wy-
sokości co najmniej 5 tys. zł 
za ostatnie 12 miesięcy. 

Powierzchnia to nie 
wszystko
Mała powierzchnia nie zawsze za-
decyduje o  tym, czy gospodarstwo 
lub dział specjalny spełnia waru-
nek wielkości ekonomicznej do 10 
tys. euro. Decyduje o  tym rodzaj 
i skala prowadzonej produkcji oraz 
położenie gospodarstwa ze wzglę-
du na  makroregion (dolnośląskie 
makroregion B – Wielkopolska 
i Śląsk). 

Aby sprawdzić wielkość ekonomicz-
ną gospodarstwa, warto skorzystać 
z  kalkulatora wielkości ekono-
micznej SO www.kalkulator-so.pl, 
wprowadzając dane dotyczące 
struktury zasiewów, zgodnie ze 
złożonym wnioskiem obszarowym 
i liczbą posiadanych w ciągu 12 mie- 
sięcy zwierząt (stany średnioroczne 
zgodnie z bazą IRZ).

W dwóch ratach
Premia dla małych gospodarstw 
będzie wypłacana w dwóch ratach. 
Pierwsza rata to 80% pomocy, czyli 
48 tys. druga rata 20% ‒ 12 tys. zł.

Premię należy przeznaczyć na  re-
strukturyzację gospodarstwa w  za-
kresie produkcji żywnościowych lub 
nieżywnościowych produktów rol-
nych, przygotowania do  sprzedaży 
produktów rolnych wytworzonych 
w gospodarstwie lub przetwarzania 
produktów rolnych wytworzonych 
w gospodarstwie. 

Pieniądze ‒ co najmniej 80% nale-
ży przeznaczyć na  zakup, środków 
trwałych ‒ gruntów rolnych, no-
wych maszyn i  urządzeń, budowę 
lub modernizację budynków służą-
cych do produkcji rolniczej, zakup 
stada podstawowego, zakładanie, 
wyposażenie sadów czy plantacji 
wieloletnich.

O jedną piątą więcej
Ważne jest, aby w wyniku zrealizo-
wanych inwestycji nastąpił wzrost 
wielkości ekonomicznej gospodar-
stwa

 do co najmniej 10 tys. euro,
 o co najmniej 20% w stosunku 

do wielkości wyjściowej. 

Koncepcja rozwoju lub restruktury-
zacji gospodarstwa musi być zawar-
ta w biznesplanie, w którym należy 
przedstawić zasoby gospodarstwa 
(ziemię w klasach, maszyny, budyn-
ki i  budowle, zwierzęta), strukturę 
zasiewów, wielkość ekonomiczną 
wyjściową i  docelową, posiadane 
umiejętności w prowadzeniu gospo-
darstwa, czyli wykształcenie i  do-
świadczenie zawodowe, opis w jaki 
sposób zostanie osiągnięty wzrost 
wielkości ekonomicznej, informacje 
dotyczące działań mających na celu 
rozwój gospodarstwa (opis i wartość 
planowanych inwestycji w  środki 
trwałe, szacunkowa wartość plano-
wanych zakupów środków produk-
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cji), zakres nawożenia, udział TUZ 
w  użytkach rolnych gospodarstwa 
czy zbóż w  strukturze zasiewów 
na gruntach ornych. 

Dziesięć punktów
O tym, czy bene%cjent działania 
otrzyma premię, zadecyduje licz-
ba punktów za  uzyskane kryteria 
wyboru. Aby ubiegać się o  pomoc 
trzeba będzie uzyskać co najmniej 
10 punktów.

Punkty można będzie otrzymać:

1. za kwali%kacje:
a) wykształcenie ‒ wyższe rolnicze 
lub inne niż rolnicze i  3-letni staż 
pracy w rolnictwie – 5 punktów
b) wykształcenie rolnicze na  po-
ziomie technikum ‒ 5 punktów,
c) wykształcenie ‒ rolnicze na po-
ziomie zawodowym – 4 punkty,
d) wykształcenie – tytuł zawodowy 
wykwali%kowanego robotnika lub 
mistrza, lub tytuł zawodowy w za-
wodzie rolniczym i 3-letni staż pra-
cy w rolnictwie ‒ 3 punkty,
e) wykształcenie – średnie nierol-
nicze i  4 letni staż w  rolnictwie ‒  
2 punkty,
2. za rodzaj planowanej produkcji:
a) uczestnictwo w  unijnym sys-
temie jakości żywności lub krajo-
wym systemie jakości żywności –  
2 punkty
b) uczestnictwo w  systemie pro-
dukcji ekologicznej – 4 punkty

c) produkcja roślin wysoko-
białkowych co najmniej 1 ha –  
2 punkty,
3. za kompleksowość biznesplanu:
a) za inwestycję budowlaną rolni-
czą zgodną z Prawem budowlanym 
– 2 punkty,
b) za udział w  szkoleniach 
uwzględnionych w  biznesplanie – 
0,5 punktu, lub korzystanie z usług 
doradczych – 0,5 punktu, maksy-
malnie 2 punkty,
c) za inwestycję dotyczącą przygo-
towania produktów wytworzonych 
w  gospodarstwie do  sprzedaży –  
1 punkt,
d) przetwórstwo produktów rol-
nych wytwarzanych w  gospodar-
stwie ‒ 3 punkty,
e) udział w  zorganizowanych for-
mach współpracy producentów rol-
nych ‒ 2 punkty, 
4 za cele przekrojowe:
a) w zakresie ochrony środowiska 
i klimatu:

  udział zbóż w  strukturze za-
siewów do 66% ‒ 0,5 punktu,

  zobowiązanie do  przygoto-
wania i  stosowania planu na-
wozowego ‒ 2 punkty,

  inwestycje w zakresie ochrony 
środowiska i klimatu ‒ maksy-
malnie 5 punktów (wg wykazu 
inwestycji, maszyn i  urządzeń 
sprzyjających ochronie środo-
wiska)

 b) w zakresie innowacyjności ‒ 
za  postęp biologiczny, organizację 

produkcji, nowoczesne technologie, 
innowacyjny produkt, po 1 punkcie 
za  każdy z  tych obszarów, jednak 
nie więcej niż 2 punkty.
5. za  docelową wielkość ekono-
miczną gospodarstwa:
a) więcej niż 20 tys. euro –  
5 punktów,
b) więcej niż 16 tys. euro i nie wię-
cej niż 20 tys. euro – 3 punkty,
c) więcej niż 12 tys. euro i nie wię-
cej niż 16 tys. euro – 1 punkty
6. za wiek – 3 punkty jeżeli w dniu 
złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy bene%cjent ma nie więcej niż 
40 lat. 

W pierwszej kolejności pomoc bę-
dzie przysługiwała tym podmio-
tom, które uzyskają największą licz-
bę punktów. Bene%cjent pomocy 
będzie miał obowiązek prowadzić 
rachunkowość rolną przez co naj-
mniej 5 lat od dnia uzyskania po-
mocy.

Źródło: Projekt Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie szcze-

gółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 

na operacje typu „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” w ramach poddziałania „Po-

moc na rozpoczęcie działalności gospodar-

czej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020

Ewa Karpińska 
DODR we Wrocławiu


