
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 14 marca 2016 r. 

Poz. 345 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 11 marca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc 

w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2014−2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” 

w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 982) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 2 w ust. 1: 

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55
3 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.
2)

), zwanego dalej „gospodarstwem”, przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złoże-

nia tego wniosku; 

2) przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: 

a) nie wystąpiła o: 

– przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych lub 

przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru, 

lub płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, lub przepisów o płatnościach w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego, lub 

– pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub 

– pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006, 

lub 

– przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników dofinansowanie realizacji 

projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sekto-

ra żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”, w tym w zakresie działania „Uła-

twianie startu młodym rolnikom”, lub 

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(Dz. U. poz. 1906). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 

1311, 1433, 1830 i 1844. 
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– pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, chyba że wystąpiła o pomoc w ramach działania: 

– – „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013 i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone 

wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 2 

i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 r. poz. 201 i 501 oraz z 2015 r. poz. 895), albo 

uchylono decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 4 tego roz-

porządzenia, lub 

– – „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 i nie przyznano jej tej pomocy albo pomoc 

tę przyznano, lecz jej nie wypłacono, lub 

– pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą w ramach działań objętych Programem, chyba 

że wystąpiła wyłącznie o pomoc na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach pod-

działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego 

Programem i nie przyznano jej tej pomocy albo przyznano pomoc, ale zostało stwierdzone wygaś-

nięcie decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 2 i 3, albo uchylono 

decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 4, lub 

– kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów dotyczących szczegółowych kierunków 

działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji lub prze-

pisów dotyczących szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, lub przepisów dotyczących realizacji nie-

których zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub przepisów w sprawie szcze-

gółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, chyba że wystąpiła o kredyt udzielany na utworzenie nowego gospodarstwa, 

b) nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt 

gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, chyba że była posiadaczem takich zwierząt 

w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami, lub 

c) nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych lub w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyjątkiem: 

– działów specjalnych, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 2 lit. c tiret trzecie, lub 

– hodowli lub chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kieru-

jący prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 2, w gospodarstwie: 

a) o łącznej powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych za-

budowanych, gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, zwanych dalej „użytkami rolnymi”, rów-

nej co najmniej powierzchni minimalnej, którą stanowi średnia powierzchnia gruntów rolnych 

w gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, 

w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia 

gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju – średnia powierzchnia gruntów rolnych 

w gospodarstwie w województwie oraz nie większej niż 300 ha, 

b) którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro;”; 

2) uchyla się § 3; 

3) w § 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co 

najmniej 1 ha stała się: 

1) osoba niepełnoletnia − za dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się dzień uzyskania przez tę 

osobę pełnoletności; 
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2) osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia – za dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się dzień 

uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez nota-

riusza aktu poświadczenia dziedziczenia, chyba że dziedziczy osoba niepełnoletnia – wówczas za dzień 

rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się dzień uzyskania przez nią pełnoletności, jeżeli uzyskanie 

pełnoletności nastąpiło po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku 

albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Urządzanie gospodarstwa kończy się z dniem zakończenia realizacji biznesplanu. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, czynności i zdarzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 

lit. a tiret pierwsze, lit. b oraz lit. c, mogą mieć miejsce przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa. Jeżeli 

właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha stała 

się osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia, czynności i zdarzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret 

pierwsze, lit. b oraz lit. c, mogą mieć miejsce nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczę-

cia urządzania gospodarstwa, z tym że w przypadku gdy dziedziczy osoba niepełnoletnia, nie bierze się pod 

uwagę czynności i zdarzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, lit. b oraz lit. c, które miały 

miejsce przed dniem uzyskania przez nią pełnoletności.”; 

4) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia 

magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, 

w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolni-

czą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europej-

skiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub”; 

5) w § 6: 

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) informację o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 19 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, 

z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, przy czym termin 18 miesięcy, o którym 

mowa w tym przepisie, jest liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin 9 miesięcy od 

dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.”, 

b) w ust. 6 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rol-

nych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym in-

westycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty po-

mocy,”, 

c) uchyla się ust. 7; 

6) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) jej małżonek w okresie poprzedzającym 18 miesięcy przed dniem złożenia przez nią wniosku o przyznanie 

pomocy nie rozpoczął urządzania gospodarstwa oraz w stosunku do małżonka nie zaistniały czynności 

i zdarzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4;”; 

7) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, powinien przypadać 

w pierwszym albo drugim kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz 

dłuższy niż 30 dni.”; 

8) w § 14 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 19 ust. 4 akapit trzeci zdanie trzecie 

rozporządzenia nr 1305/2013.”; 

9) w § 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) biznesplan na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), zapisany w pliku udostępnionym do pobrania 

na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, oraz wydruk podsumowania biznesplanu;”; 
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10) w § 16: 

a) w ust. 2: 

– w pkt 5 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

„– zobowiązanie do przygotowywania planu nawozowego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporzą-

dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-

-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 

i 765 oraz z 2016 r. poz. 326), oraz stosowania tego planu, w szczególności prowadzenia wykazu działań 

agrotechnicznych zawierającego prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych w zakresie 

nawożenia, z podaniem nazwy i ilości zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy – przyznaje się 

2 punkty,”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przejmowanie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości – przyznaje się 3 punkty.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przez przejmowanie gospodarstwa w całości rozumie się przejęcie wszystkich użytków rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa, z tym że własnością przekazującego lub w jego posiadaniu mogą pozostać 

użytki rolne o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.”; 

11) w § 17: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych i informacji zawartych we wnios-

ku o przyznanie pomocy, dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez 

wnioskodawcę zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 

20 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie wpływa na kolejność przysłu-

giwania pomocy oraz liczbę punktów, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana taka powoduje zmniejszenie liczby 

punktów. 

2. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punk-

tów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli dane lub informacje zawarte we wniosku lub biznesplanie mające wpływ na ustalenie kolejności 

przysługiwania pomocy ulegną zmianie w wyniku kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, aktualizacji 

kolejności przysługiwania pomocy oraz liczby przyznanych punktów dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy 

z danych uzyskanych w wyniku kontroli wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie usta-

lona.”; 

12) w § 18 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 12 punktów; 

3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 12 punktów.”; 

13) w § 19: 

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, o którym mowa w lit. a, jako kierujący,”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Budynki i budowle znajdujące się w gospodarstwie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, wykorzysty-

wane do produkcji rolnej oraz użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa wykorzystywane do prowa-

dzenia działalności rolniczej nie mogą stanowić przedmiotu współwłasności lub współposiadania, 

z wyłączeniem małżeńskiej wspólności majątkowej, wspólnot gruntowych oraz z wyłączeniem budynków, bu-

dowli i użytków rolnych będących przedmiotem współwłasności, objętych realizowaną przez osoby wspólnie 

wnioskujące operacją typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

w gospodarstwach rolnych” objętego Programem.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Przez prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący rozumie się prowadzenie 

przez osobę fizyczną tej działalności osobiście, na własny rachunek i we własnym imieniu oraz ponoszenie kosz-

tów w związku z prowadzeniem tej działalności i czerpanie korzyści z jej prowadzenia. 
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4b. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie osobiście, jeżeli pracuje 

w tym gospodarstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia tej działalności.”; 

14) w § 20 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) oświadczenie beneficjenta, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 7.”; 

15) w § 22 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prowadzić jako kierujący działalność rolniczą w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co naj-

mniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;”; 

16) w § 23: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w § 22 pkt 4, 

i obowiązki beneficjentów, o których mowa w części 1 ust. 2 pkt 2.2 załącznika III do rozporządzenia wykonaw-

czego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro-

pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, 

str. 18), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 808/2014”, oraz są spełniane warunki, o których mowa w § 22 

pkt 1–3, 7 i 8, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kopię planu nawozowego oraz kopię wyników chemicznej analizy gleby – jeżeli beneficjentowi przyznano 

punkty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 5 lit. a tiret drugie.”; 

17) w § 24: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 22 pkt 4, lub obowiązków beneficjentów, 

o których mowa w części 1 ust. 2 pkt 2.2 załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, lub niespełniania od dnia 

wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których 

mowa w § 22 pkt 1–3, 7 i 8, lub nieprzedłożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 23 ust. 1, lub doku-

mentów, o których mowa w § 23 ust. 4, kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję o odmowie wy-

płaty drugiej raty pomocy. 

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 22 pkt 4, lub obowiązków beneficjentów, 

o których mowa w części 1 ust. 2 pkt 2.2 załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, lub niespełniania od dnia 

wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy warunków, o których 

mowa w § 22 pkt 1–3, 7 i 8, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub części.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W przypadku niespełnienia obowiązków beneficjentów, o których mowa w części 1 ust. 2 pkt 2.2 za-

łącznika III do rozporządzenia nr 808/2014, zwrotowi podlega 0,5% kwoty pierwszej raty pomocy.”; 

18) w § 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) kopię planu nawozowego oraz kopię wyników chemicznej analizy gleby – jeżeli beneficjentowi przyznano 

punkty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 5 lit. a tiret drugie;”; 

19) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych lub doktora nauk weterynaryjnych, lub świa-

dectwo ukończenia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w dziedzinie nauk rolniczych lub w dziedzinie 

nauk weterynaryjnych.”; 

20) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli: 

a) w części I. Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą: 

– lp. 1 otrzymuje brzmienie: 

1 

 

Chlewnia bezściółkowa z hydraulicznym systemem usuwania odcho-

dów spod rusztów 

17 

– lp. 15 otrzymuje brzmienie: 

15 Obora wolnostanowiskowa boksowa bezściółkowa 17 
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b) w części VII. Maszyny do uprawy gleby lp. 74 i 75 otrzymują brzmienie: 

74 Pielniki do upraw międzyrzędowych 10 

75 Pielniki do upraw międzyrzędowych z doglebowymi aplikatorami 

nawozów, mikroelementów lub biopreparatów 

13 

§ 2. Do wnioskodawców, którzy w 2015 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla mło-

dych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem: 

1) przepisów § 2 ust. 1 pkt 2 i 6, § 4 ust. 2 i 3, § 5 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 1 pkt 7, § 16 ust. 2 pkt 7, § 17 ust. 1 i 5, § 19 

ust. 2 pkt 1 lit. b i ust. 4–4b, § 22 pkt 1, § 23 ust. 2 i 4 pkt 3, § 24 ust. 2, 3 i 4a i § 25 pkt 2 rozporządzenia zmieniane-

go w § 1 oraz ust. 5 pkt 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem; 

2) przepisów § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1. 

§ 3. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach pod-

działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożonych w 2015 r. stosuje się przepis § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienia-

nego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że nie stosuje się wyłączenia przypadku, o którym 

mowa w tym przepisie, a okres, o którym mowa w tym przepisie, ustala się jako okres poprzedzający 12 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 

§ 4. W przypadku wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach pod-

działania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 złożonych w 2015 r. decyzje w sprawie przyznania pomocy wydaje się w terminie 

240 dni od dnia zakończenia terminu składania tych wniosków. 

§ 5. W 2016 r. ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolni-

ków” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni 

przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Bogucki
 

 




