
                                                          

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

w dniach od 28 września 2018 r. do 27 października 2018 r. 
 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 598, z 2017 r. poz. 1531, oraz z 2018 r. poz. 1628). Wsparcie finansowe w ramach poddziałania "Płatności 

na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów 

wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008  i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. 

zm.), będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on łącznie następujące warunki: 

1) uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013 i ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312); 

2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą  

na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) jest wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

4) zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej od dnia przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego gospodarstwo rolne i nie podejmie działalności rolniczej co najmniej 

przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego; 

5) po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników - w przypadku gdy rolnik w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podlegał 

ubezpieczeniu społecznemu rolników; 

6) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

7) w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat. 

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/rolnictwo. Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek 

o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa. Informacje na 

temat poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można otrzymać w oddziałach 

regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl i www.gov.pl/rolnictwo.  
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