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AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BIZNESPLANU
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.

Dane dotyczące gospodarstwa
a) wielkość ekonomiczna gospodarstwa
Nazwa wskaźnika

Lp.
1.

Wartość (w euro)

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w okresie wyjściowym
Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w okresie docelowym

2.

a)

zaplanowana w biznesplanie

b)

osiągnięta

Wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (%)
3.
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b) powierzchnia gospodarstwa
Powierzchnia
gospodarstwa (ha)

Nazwa wskaźnika

Lp.

Powierzchnia ogólna gospodarstwa w okresie wyjściowym

1.

Powierzchnia ogólna gospodarstwa w okresie docelowym:
2.

a)

zaplanowana w biznesplanie

b)

osiągnięta

Powierzchnia użytków rolnych w okresie wyjściowym

3.

Powierzchnia użytków rolnych w okresie docelowym:
4.

a)

zaplanowana w biznesplanie

b)

osiągnięta

c) rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej rachunkowości1
Data
(dzień-miesiąc-rok)

Nazwa wskaźnika

Lp.

Rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie rolnym:
Wartość (w zł)
1.
a)

przychody za ostatni pełny rok

b)

rozchody za ostatni pełny rok

d) informacje dotyczące osiągnięcia celów końcowych
Nazwa wskaźnika/ nazwa działania

Lp.

Cele końcowe wskazane w biznesplanie:

1.

1)

zwiększenie skali produkcji towarowej

2)

poprawa jakości produkcji

3)

zapewnienie zrównoważenia środowiskowego

4)

poprawa warunków utrzymania zwierząt

5)

poprawa warunków higieny i bezpieczeństwa pracy

6)

inne (wymienić jakie):

Zrealizowane
TAK

NIE

ND

rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, 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.
1
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2. Realizacja działań, z tytułu których przyznano punkty
Zrealizowane
Nazwa wskaźnika/ nazwa działania

Lp.

TAK
1.

NIE

ND

Udział w szkoleniach (wymienić jakich):
1)
2)
3)
…

2.

Korzystanie z usług doradczych (wymienić jakich):
1)
2)
3)
…

3.

Udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych

4.

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

5.

Prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych
w gospodarstwie

6.

Uczestnictwo w unijnym, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 1305/20132, 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

7.

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.)

8.

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

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.), zwane dalej
„rozporządzeniem 1305/2013”
2
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rolnych w zakresie nawożenia, z podaniem nazwy i ilości zastosowanego nawozu pod
poszczególne uprawy
9.

Wprowadzenie innowacyjności w dziedzinie:
1)

postęp biologiczny

2)

organizacja produkcji

3)

nowoczesne technologie produkcji

4)

innowacyjny produkt

10.

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

11.

Inwestycja budowlana związana z działalnością rolniczą (położona na gruntach
stanowiących własność beneficjenta lub przedmiot użytkowania wieczystego, lub
przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek
samorządu terytorialnego)

12.

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

13.

%
%

Realizacja inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu (wymienić jakich):
1)
2)
3)
…

3.

Wskaźniki rzeczowe
a) zakres zrealizowanych działań i inwestycji
Liczba
zrealizowanych
Jednostka
typów inwestycji
miary
w ramach
operacji

Nazwa wskaźnika

Powierzchnia wybudowanych budynków produkcyjnych
obory
m2

w tym: chlewnie
inne budynki przeznaczone na inwentarz żywy
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szklarnie (wraz z wyposażeniem)
pozostałe budynki gospodarcze
Powierzchnia płyt obornikowych

m2

Objętość zbiorników na gnojówkę i gnojowicę

m3

Powierzchnia zmodernizowanych budynków
produkcyjnych
Obory
Chlewnie

m2

w tym: inne budynki przeznaczone na inwentarz żywy
szklarnie (wraz z wyposażeniem)
pozostałe budynki gospodarcze
Powierzchnia płyt obornikowych

m2

Objętość zbiorników na gnojówkę i gnojowicę

m3

Liczba zakupionego sprzętu ruchomego
ciągniki rolnicze
ładowarki samobieżne
kombajny zbożowe
maszyny do zbioru (wyłączając kombajny
zbożowe)
przyczepy transportowe

szt.

w tym:
narzędzia i maszyny do uprawy gleby
maszyny do nawożenia
maszyny i urządzenia do siewu i sadzenia
pozostałe maszyny i urządzenia
elementy wyposażenia, elementy maszyn,
narzędzi, wyposażenie dodatkowe
Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

szt.

Liczba zakupionego oprogramowania

szt.

Elementy infrastruktury technicznej
w tym: powierzchnia placów manewrowych
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długość dróg dojazdowych

m

Założone/zmodernizowane sady lub plantacje wieloletnie
Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych
obiektów służących produkcji i sprzedaży bezpośredniej w
gospodarstwach rolniczych

m2

Powierzchnia zakupionych gruntów (użytków) rolnych

ha

Liczba zakupionych zwierząt hodowlanych
(gospodarskich), stanowiących stado podstawowe
(wymienić jakie):
(zgodnie z katalogiem nazw określonym w kalkulatorze SO,
tj. z wykazem grup zwierząt określonym w biznesplanie)

szt.

1)
2)
szt.

3)
…
Jednostka
miary

Pozostałe inwestycje (wymienić jakie):
1)
2)
3)
…
Zakup obrotowych środków produkcji (wymienić jakie):

Jednostka
miary

1)
2)
3)
…
Suma kosztów inwestycji
Suma wszystkich kosztów (inwestycje + obrotowe
środki produkcji)
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b) wykaz dokumentów potwierdzających realizację biznesplanu
Lp.

Nazwa
podmiotu
wystawiającego
dokument

Nr
dokumentu

Data
wystawienia
dokumentu
(dd-mmrrrr)

NIP
wystawcy
dokumentu

Nr towaru
lub usługi

Data
zapłaty
(dd-mmrrrr)

1
1)

2

3

4

5

6

7

Forma
zapłaty

Kwota
netto
w zł

8

9

Parametry
(np. moc,
szerokość,
długość,
ładowność,
pojemność,
ilość osi
i inne*)
9

Kwota
netto
w zł

Kwota
brutto
w zł

10

2)
…

c) informacje dotyczące parametrów zakupionych maszyn/urządzeń
Lp.

Nr
faktury

Nazwa
producenta

NIP
wystawcy
faktury

1
1)

2

3

4

Nazwa
towaru

5

Rok
produkcji

Model

6

Numer
seryjny

7

8

Kwota
brutto
w zł

10

2)
…
*wpisać właściwy parametr dla zakupionych maszyn/urządzeń

4. Dane dotyczące prowadzenia działalności rolniczej
a) działalność produkcyjna - struktura produkcji
Lp.

Rodzaj produkcji roślinnej

Powierzchnia
upraw (ha)

Rodzaj produkcji zwierzęcej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.

b) wiodąca nazwa działalności
Lp.

Typ rolniczy

Kierunek produkcji

1.

5. Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych beneficjenta3
Kwalifikacje zawodowe beneficjenta oraz wykształcenie

Lp.

1.

Stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub
z dziedziny nauk weterynaryjnych

2.

Ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia
magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku:
1) rolnictwo,
2) ogrodnictwo,
3) weterynaria – w przypadku, gdy w gospodarstwie prowadzone są chów lub hodowla
zwierząt,
4) technika rolnicza i leśna,
5) zootechnika
lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia, program albo standardy
kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej
200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu
i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System)

3.

Ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia
magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku innym niż:
1) rolnictwo,
2) ogrodnictwo,
3) weterynaria – w przypadku, gdy w gospodarstwie prowadzone są chów lub hodowla
zwierząt,
4) technika rolnicza i leśna,
5) zootechnika
oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie
związanym z działalnością rolniczą

4.

Kwalifikacje w zawodzie technika:
1) technik rolnik;
2) technik ogrodnik;
3) technik architektury krajobrazu;
4) technik hodowca koni;
5) technik pszczelarz;
6) technik weterynarii – w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub
hodowla zwierząt;
7) technik agrobiznesu;
dotyczy beneficjentów, którzy zobowiązali się uzupełnić kwalifikacje w okresie 36 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy
3
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8)
9)
10)
11)

technik mechanizacji rolnictwa;
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik turystyki wiejskiej
technik turystyki na obszarach wiejskich

5.

Kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia
w zawodzie:
1) rolnik;
2) ogrodnik;
3) pszczelarz;
4) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

6.

Wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie

7.

Tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy
mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany
w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie

8.

Deklaracja uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia
decyzji o przyznaniu pomocy

III.

DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BIZNESPLANU
I PODPIS BENEFICJENTA
Data

Czytelny podpis beneficjenta
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