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Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie
gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą
i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

Jest to kolejny nabór wniosków z poddziałania „Płatności na rzecz rolników
kwalifikujących się
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
rolnikowi” realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

Premia może być przyznana rolnikowi (osobie fizycznej), który uczestniczy w systemie dla
małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich i spełnia następujące warunki:

jest wpisany do ewidencji producentów;

przekaże w sposób trwały posiadane gospodarstwo rolne, w tym zwierzęta
gospodarskie, innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny
rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który
zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w
wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia
przekazania gospodarstwa rolnego;

po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu
społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wysokość wsparcia stanowi 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w
ramach systemu dla małych gospodarstw. Premia naliczana jest od daty trwałego
przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest
jednorazowo.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej
infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i
oddziałach regionalnych ARiMR.

http://www.arimr.gov.pl


Metadane

Data publikacji : 06.10.2020
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Osoba udostępniająca informację:
Renata Czyż

Opcje strony

Poprzedni Strona
Następny Strona

https://bip.radom.pl/ra/rejestr/51122,dok.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/51116,Pomoc-na-start-dla-grup-producentow.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/51116,Pomoc-na-start-dla-grup-producentow.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/53639,Informacja-Krajowego-Osrodka-Wsparcia-Rolnictwa.html
https://bip.radom.pl/ra/srodowisko/rolnictwo/53639,Informacja-Krajowego-Osrodka-Wsparcia-Rolnictwa.html

