
 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych 

gospodarstw” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. 

 

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 

października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 

pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania 

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1813 z późn. zm.). 

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz 

rozwoju małych gospodarstw” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.: 

 jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro, 

 podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub 

małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej.  

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania 

są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. 

Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą 

nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  

2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) do dyrektora oddziału regionalnego 

Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. 

Informacje na temat poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 

małych gospodarstw”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są  

w punktach informacyjnych w Oddziale Regionalnym ARiMR w Toruniu (ul. Dąbrowskiego 4,  

tel. 56 619 83 00), siedzibach Biur Powiatowych (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod 

numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84. 
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