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Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do przesłanego przy piśmie BPS/043-17-620/20 z dnia 29 października br. 
oświadczenia złożonego przez senatora Aleksandra Szweda w trakcie 17 posiedzenia Senatu RP w dniu 
28 października 2020 r. dot. warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej 
na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przekazuję, co następuje.

Instrumentem wsparcia skierowanym do rolników planujących podjęcie działalności 
pozarolniczej i utworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej”).

Zgodnie z założeniami tego poddziałania, z pomocy mogą skorzystać beneficjenci 
poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, 
którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi” PROW 2014-2020 albo osoby 
ubezpieczone na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie jako 
rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Warunkami otrzymania ww. pomocy są m.in. zarejestrowanie 
przez beneficjenta działalności pozarolniczej, zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniu społecznemu 
na podstawie systemu ubezpieczeń społecznych oraz niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno – 
rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu 
związania celem.

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach ww. instrumentu wsparcia określa 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1196 z późn. zm.). 



W naborach wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonych w latach 2017-2019 
w ramach tego poddziałania wpłynęło prawie 12  tys. wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 
ok. 1,9  mld zł, co świadczy o dużym zainteresowaniu wnioskodawców tym instrumentem wsparcia. 
Należy zauważyć, iż znaczący wzrost zainteresowania pomocą zaobserwowano w naborze 
przeprowadzonym w terminie od 30 września do 29 października 2019 r., w ramach którego wpłynęło 
7 590 wniosków na kwotę ponad 1,4  mld zł. Spowodowane to było w dużej mierze wprowadzeniem 
korzystnych dla wnioskodawców zmian, z których najbardziej istotne to: zwiększenie kwoty pomocy 
(podstawowej do 150 000 zł i odpowiednio o 50 000 zł za utworzenie każdego dodatkowego miejsca 
pracy do maksymalnie 250 000 zł) oraz umożliwienie ubiegania się o pomoc rolnikom i ich 
domownikom prowadzącym jednocześnie działalność pozarolniczą o małej skali, na operacje związane 
z uruchomieniem nieprowadzonego wcześniej rodzaju działalności pozarolniczej.

W obecnie trwającym naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach  ww. poddziałania 
(możliwość składania wniosków została przedłużona do 31 grudnia br.) wysokość premii nie zmieniła 
się w stosunku do tej, obowiązującej w 2019 r. i jest uzależniona od liczby miejsc pracy, które rolnik 
planuje utworzyć w swojej firmie. Szczegółowe informacje, wzór wniosku o przyznanie pomocy, 
instrukcja jego wypełniania oraz inne dokumenty aplikacyjne udostępnione są na stronie Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) analizowane są możliwości 
uruchomienia naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych instrumentów 
wsparcia PROW 2014 – 2020 w 2021 r., w tym w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie 
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. Po przeprowadzeniu tej analizy, 
udostępniony na stronie internetowej MRiRW (www.gov.pl/web/rolnictwo) Harmonogram 
planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2021 r.,  może zostać  zaktualizowany 
w oparciu o jej wyniki.

Należy dodać, iż w ramach PROW 2014 – 2020 instrumentem wsparcia skierowanym do 
mieszkańców terenów wiejskich, którzy nie spełniają z różnych względów warunków przyznania 
pomocy określonych w ww. rozporządzeniu (w tym podlegającym ubezpieczeniu społecznemu na 
podstawie systemu ubezpieczeń społecznych) jest poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach którego wspierane są 
operacje mające m. in. na celu wzmocnienie rozwoju przedsiębiorczości. Szczegółowe warunki i tryb 
przyznawania pomocy w ramach powyższego instrumentu wsparcia określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555).

W ramach ww. poddziałania osoby fizyczne mogą korzystać ze wsparcia finansowego 
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości m.in. na podejmowanie działalności gospodarczej (pomoc 
w formie premii) do wysokości 100 tys. zł, wypłacana w dwóch transzach. Wysokość premii określona 
jest w lokalnej strategii rozwoju (LSR) i przyznawana jest raz na jednego beneficjenta.

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/rolnictwo


Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

2) jest pełnoletnia,

3) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna nie  
wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 z późn. zm.).

Pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej jest przyznawana, 
jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy 
ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) (Dz.U. poz. 1885, z późn. zm.) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, 
a także w  okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie 
wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, i  
nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 

Ponadto, operacja powinna zakładać podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, 
do  której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie, podleganie 
ubezpieczeniom społecznym z tytułu jej wykonywania, utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy 
-przez łącznie co najmniej 2 lata od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy do dnia w którym 
upływają 2 lata od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Z uwagi jednak na specyfikę podejścia „LEADER”, które jest podejściem oddolnym, 
ostateczny zakres wsparcia oferowanego na danym obszarze, a także kwoty pomocy na poszczególne 
operacje zależą od  potrzeb zdiagnozowanych przez lokalną społeczność i przyjętej przez nią strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wybranej do realizacji w ramach PROW 2014-2020. 
Baza poszczególnych lokalnych grup działania dostępna jest na stronie internetowej 
(KSOWhttp://ksow.pl/baza-lgd-2014-2020.html?no_cache=1).

Z poważaniem

wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Bartosik

Sekretarz Stanu
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