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Wstęp 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski - PROW 2014-2020, formalnie funkcjonuje w naszym 
kraju od grudnia 2014 r. Główne cele Programu to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny 
obszarów wiejskich.

Program realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014 – 2020:
1.1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
1.2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospo-
darstw rolnych.
1.3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
1.4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
1.5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną 
na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
1.6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego 
na obszarach wiejskich.

W PROW 2014-2020 pojawiło się kilka nowych rozwiązań, których celem jest sprostanie aktualnym 
problemom w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Jednym z trudniejszych wyzwań w polskim rolnictwie 
i na polskiej wsi jest próba restrukturyzacji małych gospodarstw stanowiących znaczący odsetek ogółu 
gospodarstw rolnych w kraju. Gdy sięgniemy do statystyki opartej na Powszechnym Spisie Rolnym okaże 
się, że ponad 80% wszystkich gospodarstw rolnych w naszym kraju to gospodarstwa o małej powierzchni 
użytków rolnych. W województwie zachodniopomorskim, które postrzegane jest jako region, w którym 
przeważają duże powierzchniowo gospodarstwa rolne i gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 
liczona wg metodyki ARiMR wynosi ponad 30 ha użytków rolnych i jest największa w kraju, nie mniej niż 
ponad 75% tych gospodarstw nie przekracza powierzchni 20 ha UR. Dlatego tak znaczącym jest, iż w ramach 
Programu realizowane są operacje skierowane na rozwiązywanie problemów małych gospodarstw rolnych. 
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Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie uwarunkowań w ramach obszaru pomocy dotyczącej tej tematyki. 
To wyznacza skalę problemu i określa rangę wyzwania również dla naszego regionu. Stąd tak szerokie zaintere-
sowanie operacją nazwaną „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz oczekiwania wielu rolników dotyczące 
możliwości restrukturyzacyjnych na małą skalę, finansowanych w ramach tej operacji. Ponadto publikacja  
ma na celu zaktualizowanie uwarunkowań w kontekście wielu zmian w Rozporządzeniu wykonawczym.

1. Podstawa prawna
Podstawę prawną operacji stanowią dwa akty wykonawcze do PROW 2014-2020. Są to:
1.1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 
małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Data ogłoszenia 
06.11.2015 r., oraz
1.2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
(Dz. U. 2016, poz. 1009). Rozporządzenie weszło w życie 11.07.2016 r,
1.3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu 
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
(Dz. U. 2017, poz. 1016)
1.4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na opera-
cje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (Dz. U. 2017, poz. 1981)
1.5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (Dz. U. 2018, poz. 868)
1.6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. (Dz. U. 2018, poz. 747)
1.7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje 
typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności go-
spodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 165)

2. Zakres wsparcia. Rodzaj i cel operacji
Celem poddziałania jest ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami struktu-

ralnymi, szczególnie gospodarstw o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących 
działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających różnicowania 
produkcji rolnej.
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Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub 
nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwa-
rzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które 
mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

3. Beneficjent
Beneficjentem może być:
4.1. Rolnik, który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni, co 1 ha (grunty 
orne, sady, łąki i pastwiska trwałe, GO-zabudowanych, GO-pod stawami, GO-pod rowami), lub 
4.2. Rolnik, który jest posiadaczem nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej (zgodnie z Ustawą z dnia 20.12.1990 r. – o ubezpieczeniu społecznym rolników), ponadto;
4.3. Wnioskodawca jest obywatelem państwa członkowskiego UE,
4.4. Wnioskodawca jest pełnoletni w dniu składania wniosku,
4.5. Wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

4. Gospodarstwo rolne wnioskodawcy
Jakiego rodzaju gospodarstwo kwalifikuje się do uczestnictwa w tej operacji? Warunkiem podstawowym jest to, że:

4.6. wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej do 13 tys. Euro tzw. „Standardowej 
Produkcji” (SO), oraz
4.7. w gospodarstwie tym, znajdującym się na terytorium RP, prowadzona jest działalność rolnicza, osobiście  
i na własny rachunek w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu 
i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych. 

5. Standardowa produkcja
Do wsparcia restrukturyzacji w ramach niniejszej operacji kwalifikują się gospodarstwa, w których standar-

dowa produkcja nie przekracza 13 tysięcy Euro.
Standardowa Produkcja (SO, Standard Output) jest to średnia z 5 lat wartość produkcji określonej działalności 
produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia w przeciętnych dla 
danego regionu warunkach produkcyjnych. Wyjątek stanowią: grzyby jadalne - 100 m2, drób - 100 szt., pszczoły 
- 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela.

W realnie istniejącym gospodarstwie na wielkość standardowej produkcji składa się najczęściej kilka rodzajów 
działalności rolniczej. Dla obliczenia ostatecznej wartości należałoby te wartości z poszczególnych kierunków 
zsumować. Pomocnym może być strona internetowa https://kalkulator-so.pl/. Można również zwracać się  
w tej sprawie do doradców rolniczych w Powiatowych Zespołach Doradztwa Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. 

Co uwzględniamy? Obliczając produkcję standardową wyjściową roślinną: uprawy w plonie głównym pod 
zbiory w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Obliczając 
produkcję standardową wyjściową zwierzęcą: stan średni w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia termi-
nu składania wniosków o przyznanie pomocy. Należy zwrócić również uwagę na to, że przy ustalaniu wielkości 
ekonomicznej (SO) uwzględniamy użytki rolne, które wchodzą w skład gospodarstwa w dniu złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, stanowiące: 
• własność, 
• użytkowanie wieczyste, 
• dzierżawę z ZWRSP lub jednostek samorządu terytorialnego - umowa na czas nieoznaczony lub 7 lat od dnia 
złożenia wniosku, 
• dzierżawę od innych podmiotów zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną na okres 7 lat od dnia 
złożenia wniosku, 
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• grunty dla których przyznano wsparcie bezpośrednie w ramach PROW 2014-2020 co najmniej w roku 
złożenia wniosku. Jeżeli nie przyznano jeszcze w danym roku - wtedy uwzględniamy rok poprzedzający.

PRZYKŁAD
Rolnik posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 13,6 ha UR, w tym 5,6 ha gruntów ornych (GO) klasy IV a, 
2,5 ha GO klasy IV b, 2,7 ha GO klasy V oraz 2,8 ha trwałych użytków zielonych (TUZ) klasy V. Ponadto w go-
spodarstwie jest 20 pni pszczelich. Zasiewy: na gruntach klasy IV a zasiano jęczmień jary na ziarno, na gruntach 
klasy IV b - pszenicę ozimą na ziarno, na gruntach klasy V zasiano owies siewny na ziarno. Trwałe użytki zielone 
utrzymane są w dobrej kulturze, co pozwala otrzymywać do nich dopłaty bezpośrednie. 
Przemnażając każdy rodzaj produkcji przez przypisane im współczynniki standardowej produkcji dla danego 
regionu wyrażone w Euro (w naszym przypadku jest to region Pomorze i Mazury) otrzymujemy odpowiednio:
- jęczmień jary: 5,6 ha x 513,85 = 2877,56 
- pszenica ozima 2,5 ha x 912,71 = 2281,78
- owies siewny 2,7 ha x 397,37 = 1072,90
- TUZ 2,8 ha x 498,87 =1396,84

Razem produkcja roślinna w gospodarstwie przynosi nam 7629,07 Euro standardowej produkcji.
Doliczamy do tego wartość 20 szt. pni pszczelich, czyli 20 x 82,92 = 1658,40 otrzymujemy całkowitą 
wielkość ekonomiczną gospodarstwa wynoszącą 9287,47 Euro.
Wszystkie użytki rolne stanowią własność rolnika. Przeliczając powierzchnię gospodarstwa na hektary 
przeliczeniowe otrzymujemy 8,85 ha przeliczeniowych.

6. Dochody lub przychody z gospodarstwa
Dla udokumentowania prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, w celach zarobkowych wpro-
wadzono kryterium dochodowości lub przychodowości. 

6.1. Uznaje się, że rolnik prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli działalność ta nie jest 
prowadzona w celach naukowo-badawczych, oraz jego: 
6.1.1. dochody z rolnictwa - stanowią, co najmniej 25% jego wszystkich dochodów zdefiniowanych, jako 
dochody z pracy w gospodarstwie obliczone na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych wchodzą-
cych w skład tego gospodarstwa stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem rolnym, ustalonej 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, 
z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534), oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonej przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w roku 
poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, lub 
6.1.2. dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym 
rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy,
6.2. Drugim (do wyboru) kryterium są przychody z rolnictwa - stanowiące, co najmniej 25% jego wszyst-
kich przychodów zdefiniowanych, jako kwota stanowiąca równowartość wyrażoną w złotych wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa.

PRZYKŁAD 
Kontynuujemy przykład rolnika i jego gospodarstwa przedstawionego powyżej. Zakładamy, że o premię 
będzie starał się rolnik zatrudniony na umowę o pracę i ubezpieczony w ZUS. Zakładamy, że przychody 
z tytułu tej umowy uzyskane w roku poprzedzającym rok składania wniosku o przyznanie pomocy, czyli 
(dochody) przychody spoza gospodarstwa wyniosły w 2019 r. 48000,00 złotych. Wysokość przeciętne-
go dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za rok 2019, 
ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Obwieszczeniem z dnia 23 września 2020 r., 
wynosi 3244,00 złotych. Kurs EURO służący do przeliczenia na złotówki wynosi: 1EUR = 4,0286 złotego. 
Gospodarstwo posiada ogółem 8,85 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.
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Tak, więc:
- Dochody z rolnictwa: 8,85ha x 3244,00 zł = 28709,40 zł (dochody z gospodarstwa) + 4800,00 zł (do-
chody spoza gospodarstwa). Ogółem dochody 76709,40 zł, przy czym w tej kwocie dochody z rolnictwa 
stanowią 37,43%,
- Przychody z rolnictwa: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wynosi 9287,47 EUR x 4,0286 złotego 
(przelicznik) = 37415,50 zł (przychody z gospodarstwa) + 48000,00 złotych (przychody spoza gospodar-
stwa). Ogółem przychody 85415,50 zł, przy czym w tej kwocie przychody z rolnictwa stanowią 43,80%.
Jak widać rolnik spełnia wymogi dochodowe w tej operacji i może ubiegać się o pomoc.

7. Stawka i rodzaj pomocy
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 60 tysięcy złotych. Pomoc ma formę premii, wypłacanej wraz z rozpo-
częciem inwestycji. Jednocześnie wsparcie będzie wypłacane w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80 
procent kwoty pomocy (48 tys. zł), druga rata w wysokości 20 procent kwoty pomocy(12 tys. zł). Wypłacenie 
drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji założeń biznesplanu. Premia może być przyznana 
tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020.

8. Warunki ubiegania się o premię
Jak już wspomniano wysokość przyznawanej pomocy wynosi 60 000 zł, przy czym decydujące o przyznaniu 
będą założenia biznesplanu - obowiązkowego załącznika do wniosku aplikacyjnego o pomoc. Biznesplan musi 
uwzględniać restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych pro-
duktów rolnych, a także (jako opcja) przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych 
wytwarzanych w gospodarstwie oraz (również jako opcja) przetwórstwa produktów rolnych pochodzących 
głównie z gospodarstwa, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem 
rolnym, tj. objętym Załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Biznesplan powinien 
przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku, której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej 
gospodarstwa. Restrukturyzacja w tym przypadku oznacza zmiany w gospodarstwie, które mają doprowadzić 
do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o minimum 20% i powyżej 10 tys. euro. Można to osiągnąć 
m.in. poprzez zwiększenie skali produkcji, czyli powiększyć powierzchnię dotychczasowych upraw lub zwiększyć 
intensywność dotychczasowej produkcji zwierzęcej. Można również to uzyskać poprzez zmianę profilu produkcji 
wprowadzając nowe elementy gatunki, odmiany, technologie. Można też zwiększyć skalę produkcji i jednocześnie 
zmienić profil produkcji. W celu określenia standardowej produkcji docelowej, wskazanej w biznesplanie należy 
kierować się następującymi przesłankami. Jeżeli zakończenie projektu restrukturyzacji przewiduje się do 15 maja 
danego roku - uwzględnia się uprawy w plonie głównym oraz średni stan zwierząt w roku poprzedzającym rok 
realizacji biznesplanu. Natomiast, jeżeli termin zakończenia projektu ustalono na dzień po 15 maja danego roku 
- uwzględnia się uprawy w plonie głównym oraz średni stan zwierząt w roku realizacji biznes planu. Co bardzo 
istotne w odniesieniu do docelowej standardowej produkcji, powierzchnia dzierżawionych użytków rolnych nie 
może być większa niż wyjściowa, czyli nie można zwiększyć np. skali produkcji poprzez powiększenie obszaru 
gruntów dzierżawionych. W docelowej wielkości ekonomicznej w ogóle nie uwzględniamy produkcji z użytków 
rolnych dzierżawionych bez umów. Podsumowując wzrost wielkości ekonomicznej może nastąpić o minimum 
20% i jednocześnie do wielkości, co najmniej 10 tysięcy Euro, poprzez intensyfikacje upraw na gruntach własnych 
i dzierżawionych, zakup gruntów i powiększenie gospodarstwa, wprowadzenie nowych kierunków w produkcji 
roślinnej, a w produkcji zwierzęcej wzrost skali produkcji, intensywności chowu np. poprzez powiększenie stada 
lub wprowadzenie nowych kierunków produkcji. Ponadto biznesplan powinien uwzględnić realizację inwestycji 
w zakresie nabycia środków trwałych na kwotę, co najmniej równą 80% pomocy, czyli 48 tysięcy złotych.
Jednocześnie środki trwałe w danej operacji:
• będą dostosowane do zasobów gospodarstwa oraz docelowej struktury produkcji,
• będą dotyczyły działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie,
• nie będą finansowane z innych środków publicznych,
• odnoszą się do zakupu wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, których wartość jest zgodna z cenami 
rynkowymi,
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• jeżeli dotyczyć to będzie inwestycji budowlanych to realizowanych tylko na gruntach własnych, gruntach 
objętych użytkowaniem wieczystym lub długoterminową dzierżawą z ZWRSP, JST,
• Biznesplan powinien zawierać wskazanie i szacunkową wartość planowanych zakupów obrotowych 
środków produkcji, jeżeli planujemy ich zakup. 

Biznesplan powinien wskazać na ewentualne działania dotyczące zrównoważenia środowiskowego, w tym 
w zakresie nawożenia, udziału powierzchni TUZ w powierzchni użytków rolnych, udziału zbóż w strukturze 
zasiewów na gruntach ornych, czy też działań dotyczących efektywnej gospodarki zasobami gospodarstwa.

W zależności od koncepcji restrukturyzacji w biznesplanie powinny się znaleźć planowane działania 
związane z udziałem w szkoleniach, lub korzystaniem z usług doradczych, lub udziałem w zorganizowa-
nych formach współpracy producentów rolnych, lub prowadzeniem działań w zakresie przygotowania 
produktów do sprzedaży, lub przetwarzaniem własnych produktów rolnych, lub uczestnictwie w unijnych 
lub krajowych systemach jakości żywności.

9. Podsumowanie biznesplanu
Zawartość biznesplanu:
9.1. Cele oraz spójna koncepcja i etapy rozwoju gospodarstwa,
9.2. Opis sytuacji wyjściowej i docelowej gospodarstwa (w tym zasoby gospodarstwa oraz struktura produkcji),
9.3. Opis i harmonogram planowanych działań prowadzących do restrukturyzacji gospodarstwa, w tym inwestycji,
9.4. Początkowy i docelowy ogólny wynik gospodarstwa,
9.5. Informacje nt. planowanych szkoleń i korzystania z doradztwa,
9.6. Informacje nt. innych zamierzeń dotyczących rozwoju gospodarstwa.

Biznesplan to ważny dokument, decyduje o wypłacie całości premii. Dobrze zaplanujmy, co zamierzamy robić 
i w co inwestować.

Jednocześnie planując inwestycje w środki trwale należy pamiętać, iż w niniejszej operacji NIE OKREŚLONO 
SZCZEGÓŁOWEGO KATALOGU KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH. 

10. Kiedy nie przysługuje wypłata
Pomocy nie przyznaje się:
10.1. na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjal-
nych produkcji rolnej,
10.2. beneficjentom działań - PROW 2007-2013: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospo-
darstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w tym również z naboru poprzez LGD, oraz 
beneficjentom PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Jednocześnie warto zapamiętać, że wykluczenie odnosi się do osoby, a nie gospodarstwa rolnego. Oznacza to, 
że jeżeli jedno z małżonków chce skorzystać z dofinansowania w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw, 
to drugie może starać się o np.  Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

11. Procedury związane ze składaniem wniosków
Wnioski z kompletem załączników, w tym z załączonym biznesplanem dotyczącym restrukturyzacji 

składa się po ogłoszeniu przez Prezesa ARiMR naboru, na formularzach udostępnionych na stronie 
Agencji. Jak w przypadku każdej operacja dotyczącej wsparcia w formie premii wypłata pierwszej raty 
pomocy następuje po zaakceptowaniu wniosku i biznesplanu w formie decyzji. Przy podejmowaniu 
decyzji o składaniu wniosku niezależnie od wnikliwej analizy i oceny spełnienia wymogów, należy  
z ogromną przezornością rozważyć wszystkie wymagania i zobowiązania beneficjenta. Beneficjenci będą 
musieli dokonać zmian w gospodarstwie, które pozwolą zwiększyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa 
powyżej 10 tys. euro i minimum o 20% w stosunku do wartości wyjściowej. Inny ważny wymóg dotyczy 
obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia 
upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności.
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Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podaje do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej administrowanej przez Agencję, oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach 
powiatowych Agencji, a także w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym ogłoszenie o naborze 
wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu 
składania tych wniosków. Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, powinien przypadać w pierw-
szym lub drugim kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni 
oraz dłuższy niż 60 dni.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa.

Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 210 
dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 
6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji następujących warunków:
1) rozpoczęcia realizacji biznesplanu,
2) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, 
3) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.
Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu następuje przez dokonanie czynności mającej na celu 
realizację określonych w nim działań, w szczególności przez:
1) rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją, 
2) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urzą-
dzenia lub wyposażenia,
3) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić świadczenie usług,
4) prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń lub przeprowadzenie analiz wykonalności inwestycji,
5) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania gruntów rolnych.

Pierwszą ratę pomocy (80% = 48 tysięcy złotych), wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się 
w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wypłata pierwszej raty pomocy 
następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami, wska-
zanymi m.in. w decyzji. Realizacja pozostałych czynności i zobowiązań (w kontekście zapisów w biznesplanie) 
powinna być zakończona w czasie maksymalnie 3 lat od otrzymania I raty. 

Po zrealizowaniu założeń biznesplanu należy złożyć wniosek o wypłatę II raty pomocy (20% = 12 tysięcy 
złotych). Jest ona uzależniona od wykonania założeń biznesplanu i osiągnięcia założonych celów. Niektóre 
zobowiązania muszą być utrzymywane przez okres 5 lat po wypłacie pierwszej raty pomocy, o czym poniżej 
w rozdziale 14. 

Należy pamiętać, że na 90 dni przed upływem tego 5 letniego okresu od wypłaty pierwszej raty, trzeba 
złożyć Informację końcową o realizacji m.in. prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego 
rozwoju dotyczy biznesplan a także warunków, w zakresie osiągnięcia i utrzymania wzrostu wielkości 
ekonomicznej. Do informacji tej beneficjent dołącza oświadczenie potwierdzające prowadzenie ewidencji 
przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, lub księgi 
rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów.

Zmiany polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu skali produkcji roślin lub zwierząt w gospodarstwie 
nie wymagają zgody Agencji, jeżeli zostanie zachowany kierunek produkcji określony w biznesplanie 
dla docelowej sytuacji gospodarstwa oraz zostanie spełniony warunek osiągnięcia wzrostu wielkości 
ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz tego wzrostu o co najmniej 20% 
w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej.
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12. Kryteria punktowe
Zarówno PROW 2014-2020, jak i samo Rozporządzenie określa preferowane kierunki inwestowania w tej 
operacji. Dotyczą one: rolniczej produkcji ekologicznej, zwiększenia ilości etapów produkcji (przygotowanie 
do sprzedaży, sprzedaż bezpośrednia lub przetwórstwo produktów rolnych pochodzących głównie z go-
spodarstwa), preferencji dla działań zespołowych rolników w celu dostarczania większych partii produktu.
Podobnie jak w innych działaniach o kolejności przysługiwania premii decydować będzie punktacja, której 
system jest bardzo podobny jak w przypadku „Premii dla Młodych Rolników”. 
W formie skrótowej kryteria punktowe są następujące:
• uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności - 1 pkt.
• rolnictwo ekologiczne - 2 pkt.
• minimum 1 ha roślin wysokobiałkowych - 1 pkt.
• inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą - 2 pkt.
• udział w szkoleniach oraz korzystanie z usług doradczych - 0,25 pkt. (nie więcej niż 1 pkt.)
• udział w zorganizowanych formach współpracy - 1 pkt.
• przygotowanie do sprzedaży - 1 pkt.
• przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie - 2 pkt.
• udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy niż 66% - 1 pkt.
• realizacja planu nawozowego-- 2 pkt.
• ochrona środowiska i klimatu - do 5 pkt.
• innowacyjność: postęp biologiczny organizacja produkcji nowoczesne technologie, innowacyjny produkt 
- 2 pkt.
• zmiana kierunku produkcji - 2 pkt.
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 20 tys. euro - 5 pkt.
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 16 tys. euro - 4 pkt.
• docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 12 tys. euro - 2 pkt.
• wiek rolnika poniżej 40 roku życia - 1 pkt.
• ubezpieczenie w KRUS przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku - 2 pkt.
Aby otrzymać premie należy uzyskać minimum 7 punktów.

13. Zobowiązania

Chociaż atrakcyjność formy premii jest bezsporna to należy pamiętać o ewentualnych sankcjach za nie-
zrealizowanie poszczególnych zobowiązań. Oczywiście zobowiązanie ma moc prawną, jeżeli zostało ujęte 
w odpowiednim punkcie wniosku lub biznesplanu. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich. 

a) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien osiągnąć wzrost 
wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu 10 tys. euro i co najmniej o 20% w stosunku do stanu 
wyjściowego, a następnie utrzymać ten wzrost do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
b) Obowiązek prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego dotyczy biznesplan do dnia 
upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty,
c) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien zrealizować inwestycje 
w środki trwałe, przedstawione w biznesplanie (na kwotę min. 48.000 zł),
d) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien osiągnąć zaplanowaną 
w biznes planie wartość planowanych zakupów środków produkcji.
W przypadku podjęcia zobowiązania w biznesplanie:
e) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien podjąć działania 
dotyczące zrównoważenia środowiskowego. Na przykład w zakresie nawożenia lub odpowiedni udział 
zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych. 
f) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien wziąć udział w szko-
leniach i skorzystać z usług doradczych przewidzianych w biznesplanie,
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g) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien przystąpić do grupy 
producentów rolnych i być jej członkiem do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności,
h) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien rozpocząć prowadze-
nie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie 
i kontynuować te działania do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności,
i) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien rozpocząć przetwa-
rzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie i kontynuować te działania do dnia upływu  
5 lat od dnia otrzymania I raty płatności,
j) Do dnia upływu 3 lat od dnia otrzymania I raty płatności wnioskodawca powinien uczestniczyć w unijnym 
lub krajowym systemie jakości i utrzymać ten system do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności,
k) Wnioskodawca do dnia upływu 5 lat od dnia otrzymania I raty płatności zobowiązuje się do prowadzenia 
ewidencji przychodów i rozchodów (rachunkowość rolna).
Ponadto na beneficjencie spoczywają obowiązki:
l) Umożliwienia uprawnionym podmiotom kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów,
m) Udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji 
programu,
n) Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia 
wypłaty I raty pomocy.
Jeżeli w oparciu o sumę punktów pomniejszoną o punkty za niezrealizowane działania pomoc by nie przysłu-
giwała to sankcja wyniesie 100% przyznanej pomocy.
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