
 

Pieniądze z PROW 2007-2013 na nowe miejsca pracy na wsi 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 26 września do 7 października 

2011 r. będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy z działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” z PROW 2007-13.  Do rozdysponowania jest jeszcze ponad 2,5 miliarda 

złotych. Wnioski należy składać w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR osobiście, za 

pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać przesyłką poleconą.  

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” o wsparcie mogą ubiegać się osoby 

fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie istniejących firm na obszarach wiejskich 

oraz w gminach miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Pomoc 

będzie przyznana jeżeli wnioskodawca utworzy nowe miejsca pracy w „mikroprzedsiębiorstwie”, 

którym jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót czy też całkowity bilans 

roczny nie przekracza 2 mln euro. Od ubiegłego roku obowiązują bardzo korzystne zasady 

przyznawania takiej pomocy. Za utworzenie  jednego miejsca pracy będzie można otrzymać  100 

tys. zł, za dwa - 200 tys. zł,  a w przypadku powstania trzech lub więcej nowych miejsc pracy będzie 

można dostać 300 tys. zł. O przyznaniu wsparcia nie zdecyduje kolejność składania wniosków,        

a liczba zdobytych przez nie punktów przyznanych zgodnie z kryteriami ustalonymi przez resort 

rolnictwa. Najwięcej  punktów otrzymają wnioski z powiatów o wysokim wskaźniku bezrobocia,        

z gmin o niskim dochodzie podatkowym oraz wnioski zawierające deklarację utworzenia 

największej liczby miejsc pracy. Nowe miejsca pracy muszą być utrzymane przez przedsiębiorcę 

przynajmniej przez dwa lata, licząc od dnia dokonania przez Agencję ostatecznej płatności za ich 

utworzenie.  

Dotychczas, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku naborów wniosków, dofinansowanie 

otrzymało prawie 5 tys. mikroprzedsiębiorstw. Przyznane im wsparcie przyczyniło się do utworzenia 

ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.  

 

 

Beneficjenci działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-13  – utworzyli m.in. pensjonaty, 

wyposażyli zakłady usługowe np. stolarnie,  czy kupili np. urządzenia do wierceń geologicznych. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84 czynnej 7 dni        

w tygodniu w godz. 7 – 21; oraz: www.arimr.gov.pl  lub www.minrol.gov.pl, w oddziałach 

regionalnych i biurach powiatowych ARiMR. 

 

 

 

 

 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Publikacja opracowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 


