AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

INFORMACJA O REALIZACJI WARUNKÓW
w piątym roku od dnia wypłaty I raty pomocy
w ramach poddziałania ,,Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników”, operacje typu „Premie dla młodych rolników”
objętego PROW na lata 2014-2020
I. IDENTYFIKACJA BENEFICJENTA

1. Numer identyfikacyjny

2. Znak sprawyO

-

-

/

3. Dane identyfikacyjne beneficjenta
3.1. Nazwisko
3.2. Imię

3.3. PESEL
II. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
1. Powierzchnia gospodarstwa
W piątym roku od dnia wypłaty I raty pomocy prowadzę działalność rolniczą
w gospodarstwie o powierzchni:
 ogólnej gospodarstwa…………ha,
 użytków rolnych…………ha.

2. Współwłasność lub współposiadanie
Lp.

Warunek dotyczący współwłasności lub współposiadania

1.

Budynki i budowle znajdujące się w posiadanym gospodarstwie wykorzystywane
do produkcji rolnej oraz użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa
wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie stanowią przedmiotu
współwłasności lub współposiadania.

TAK

NIE
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3.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa
Nazwa wskaźnika

Lp.
1.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w okresie wyjściowym

2.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w okresie docelowym:
a)

zaplanowana w biznesplanie

b)

osiągnięta

3.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w piątym roku od dnia wypłaty I raty pomocy

4.

Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (%)

4.

Wartość (w euro)

Wartość (w %)

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości1
Nazwa wskaźnika

Lp.
1.

Prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie rolnym:

2.

a)

przychody za ostatni pełny rok

b)

rozchody za ostatni pełny rok

Wartość (w zł)

prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, w sposób i zgodnie z wzorem określonym załączniku
nr 3 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 z późn. zm.), najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że
beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji
przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
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5.

Utrzymanie działań, z tytułu których przyznano punkty*
Nazwa wskaźnika/ nazwa działania

Lp.

TAK

1.

Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych

2.

Prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie

3.

Prowadzenie działalności w
wytwarzanych w gospodarstwie

4.

Uczestnictwo w unijnym, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1305/2013 2,
lub krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1305/2013 w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków
spożywczych” objętym PROW 2014-2020

5.

Uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG)
nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.)

6.

Przygotowywanie planu nawozowego, o którym mowa w załączniku nr 2 do
rozporządzenia 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
stosowanie tego planu, w szczególności prowadzenie wykazu działań
agrotechnicznych zawierającego prace wykonywane na poszczególnych działkach
rolnych w zakresie nawożenia, z podaniem nazwy i ilości zastosowanego nawozu pod
poszczególne uprawy

7.

Produkcja roślin wysokobiałkowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do
tytoniu (Dz. U. poz. 351, 672 i 1536), jeżeli powierzchnia użytków rolnych, na
których będą uprawiane te rośliny, wynosi co najmniej 1 ha

8.

Udział zbóż w strukturze zasiewów na gruntach ornych, mniejszy lub równy 66%

zakresie

przetwarzania

produktów

NIE

ND

rolnych

Osiągnięty procent

%
%

III. DATA SPORZĄDZENIA INFORMACJI O REALIZACJI WARUNKÓW
I PODPIS BENEFICJENTA
Data

Czytelny podpis beneficjenta

rozporządzenie 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 uchylającym
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).
* dotyczy wnioskodawców z naborów w latach 2015-2017 na operacje „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020.
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