KOMUNIKAT NR 69/2019
DLA PRACOWNIKÓW PUNKTÓW DORADZTWA UNIJNEGO W BANKACH SGB

DOTYCZY: NABORU WNIOSKÓW W RAMACH
PODDZIAŁANIA 6.2 „POMOC NA ROZPOCZĘCIE
SGB-BANK S.A.

POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA OBSZARACH WIEJSKICH” OBJĘTYCH ASF

(PROW 2014-2020)

Poznań, 31 lipca 2019 r.

Departament Klienta Biznesowego
Poznań, 31 lipca 2019 r.
Ldz. DKB/528/2019

Banki Spółdzielcze SGB
Oddziały SGB-Banku S.A.
/wszystkie/

KOMUNIKAT nr 69/2019

dla pracowników Punktów Doradztwa Unijnego w bankach SGB

Dotyczy: naboru wniosków w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętych ASF (PROW 2014-2020)
Informujemy, że Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosił
możliwość składania wniosków o przyznanie wsparcia w ramach Poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” finansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Typ „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” na obszarach objętych ASF
Informacja o naborze
Miejsce i sposób
składania
wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

Termin składania
wniosków

Od 30 sierpnia do 28 września 2019 r.
Kto i na co może składać wnioski





Kto może składać
wniosek

Rolnik,
małżonek rolnika,
domownik rolnika,
Beneficjent poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu
dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”,
 małżonek Beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się
do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu
rolnikowi”.
Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej
od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Na co można
otrzymać
dofinansowanie

Pomoc przyznaje się na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz zaprzestaniem chowu i hodowli świń na obszarach wiejskich, na których są
położone gospodarstwa, w których jest prowadzony chów lub hodowla świń, wyznaczonych
w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).
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Pomoc udzielana będzie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej
Klasyfikacji Działalności, zgodnie ze szczegółowym wykazem działalności pozarolniczej, w zakresie
których może być przyznana pomoc.
Kryteria wyboru
wniosków

Wysokość stawek
pomocy

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru
operacji.
Finanse
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:
1) 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
2) 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
3) 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Niezbędne dokumenty

Dokumenty
aplikacyjne
i materiały
informacyjne

Dokumentacja dostępna na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-62pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-dotyczacyobszarow-wyznaczonych-w-zwiazku-ze-zwalczaniem-choroby-afrykanskiego-pomoru-swin-asf.html.
Inne ważne informacje

Kto udziela
informacji na temat
działania

Informacje na temat poddziałania udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur
powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie Agencji - link)
i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.
Agencja uruchomiła też specjalny formularz umożliwiający beneficjentom zadanie pytania mailowo
na temat programów wsparcia oferowanych przez ARiMR. Formularz jest dostępny na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/.

Jednocześnie przypominamy, że w Intranecie w zakładce Fundusze Unijne zamieszczamy
zestawienie Ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia naborów wniosków w ramach programów na lata
2014-2020 (link).
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