Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie
Beata Kalinowska oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach
Zbigniew Sitkowski informują
rolników z terenu powiatu kozienickiego, którzy spełniają nw kryteria
i zapraszają do składania wniosków z działania
„Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”
Poddziałanie: 6.5

„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale
przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do
systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo
innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 (Dz.U. poz. 598)

Termin!!!

Od 12 września do 11 października 2016 r.
Wysokość wsparcia:
Płatność jednorazowa stanowiąca iloczyn
120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw
przyznanych w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw
i liczby lat kalendarzowych
obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa
do 2020 roku włącznie

Kto może być wnioskodawcą?
 Osoba fizyczna, obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, rolnik, który:
 prowadzi działalność rolniczą na terenie
Polski;
 jest wpisany do ewidencji producentów,
 w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat,
 do chwili przyznania pomocy uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw,
 zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, od dnia trwałego przekazania
gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego i nie podejmie działalności rolniczej
przez okres co najmniej 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa

 nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS przez okres co

najmniej 5 lat od dnia przekazania gospodarstwa,

Co to jest TRWAŁE przekazanie gospodarstwa?
 Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania w sposób trwały, tj. w drodze

sprzedaży lub darowizny, gruntów rolnych wchodzących w skład jego gospodarstwa,
 Dopuszczona jest możliwość zachowania na własne potrzeby wnioskodawcy części

gospodarstwa o powierzchni gruntów nieprzekraczającej 0,5 ha
 Przekazaniu podlegają grunty stanowiące zarówno odrębną własność rolnika i jego

małżonka, jak i te stanowiące ich współwłasność oraz współwłasność rolnika z
osobami trzecimi
 Rozwiązaniu podlegają wszystkie umowy dzierżawy gruntów rolnych wchodzących

w skład gospodarstwa wnioskodawcy
 Przedmiotem trwałego przekazania gospodarstwa rolnego mającego na celu

zakwalifikowanie się do wsparcia może być wyłącznie gospodarstwo rolne, w którym
co najmniej 70% wszystkich gruntów rolnych wchodzących w jego skład stanowią
grunty rolne będące co najmniej od roku własnością lub współwłasnością rolnika.
Okres roku liczy się do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
 Warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się za spełniony jeżeli zostały

przekazane wszystkie rolne w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i
budynków oraz zwierzęta gospodarskie, objęte systemem dla małych
gospodarstw wchodzące w skład gospodarstw rolnego rolnika, będące przedmiotem
jego odrębnej własności jak i przedmiotem współwłasności.
 Warunek przekazania gospodarstwa uznaje się za spełniony w dniu zawarcia umowy
sprzedaży lub umowy darowizny, jeżeli w tym samym dniu nastąpiło wydanie
przedmiotu umowy. W przypadku wydania przedmiotu umowy kupującemu lub
obdarowanemu w terminie późniejszym niż dzień zawarcia umowy, za dzień
przekazania gospodarstwa rolnego uznaje się dzień wydania przedmiotu umowy
przejmującemu.
 Przekazanie gospodarstwa rolnego może nastąpić na rzecz więcej niż jednego

przejmującego, przy czym każdy z przejmujących gospodarstwo rolne powinien
spełniać wszystkie warunki określone w rozporządzeniu dotyczące przejmującego.

Kto może być przejmującym gospodarstwo?
 osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka nieposiadająca osobowości
prawnej, która
 prowadzi na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Polski,
 nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 jest wpisany do ewidencji producentów,
 po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy osiągnie powierzchnię
gruntów rolnych w swoim gospodarstwie odpowiadającą co najmniej:

•
•

średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju, lub
średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie
(jeżeli średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie jest wyższa
niż w kraju).

•

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze więcej niż jednego
powiatu (województwa) za powiat (województwo), w którym położone jest
gospodarstwo rolne, uznaje się to, w którym położona jest największa cześć gruntów
rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa (po przejęciu gruntów).

•

Średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych
województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w kraju w danym roku przyjmuje się na podstawie informacji ogłaszanych przez
Prezesa ARiMR, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zobowiązania przejmującego gospodarstwo
 Osoba fizyczna zobowiązuje się do osobistego prowadzenia działalności

rolniczej na przejętych gruntach rolnych.
Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym
osobiście, jeżeli pracuje w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące
prowadzenia tej działalności.
 Każdy przejmujący niezależnie od osobowości prawnej podejmuje

zobowiązanie do zachowania całkowitej powierzchni powiększonego
gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat od momentu przejęcia gruntów
rolnych od wnioskodawcy,
 W przypadku kilku przejmujących, każde powiększane gospodarstwo musi spełniać
kryterium powierzchni równej co najmniej średniej krajowej lub średniej
wojewódzkiej, w przypadku gdy średnia wojewódzka jest większa od średniej
krajowej.





 Przy ustalaniu powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego przejmującego, sumuje się powierzchnię gruntów
rolnych stanowiących przedmiot:
własności lub współwłasności małżeńskiej
użytkowania wieczystego
dzierżawy (…)

Złożenie wniosku
Agencja udostępnia formularz wniosku oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosków
najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o terminie naboru wniosków.
Wykaz załączników i oświadczeń dołączanych do wniosku jest katalogiem zamkniętym.

Kryteria wyboru i punktacja
 wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla

gospodarstw większych) – od 1 do 5 pkt
 wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla

gospodarstw mniejszych) – od 1 do 3 pkt
 przekazywanie gruntów młodym rolnikom (wiek poniżej 40 lat) – 3
pkt

Bardzo ważne
Pomoc przysługuje jeżeli wnioskodawca uzyska
minimum 3 punkty

Termin składania wniosków:

12 września – 11 październik 2016
========================================================
Po więcej informacji zapraszamy do;
ARiMR Biuro Powiatowe Kozienice, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy
Zdziczów)
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR
Zbigniew Sitkowski

