
Pieniądze na firmę na obszarach wiejskich.

Agencja  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  ogłosiła  terminy  naboru  wniosków 
w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej” 

Aby  ubiegający  się  o  dotacje  dla  firm w  ramach  działania  „Tworzenie  i  rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” wnioskodawcy muszą spełniać kryteria dostępu, do których zaliczyć 
należy  między  innymi  miejsce  zamieszkania  w  przypadku  osób  fizycznych  lub  miejsce 
siedziby czy oddziału w przypadku osób prawnych. Jeżeli podmiot podejmuje lub świadczy 
usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”,  gdy zamieszkuje  lub  ma  siedzibę  czy  oddział  w  gminie  miejsko-
wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gminie miejskiej 
z wyłączeniem  miejscowości  liczących  powyżej  5  tys.  mieszkańców.  Jeżeli  natomiast 
podmiot  prowadzi  lub  planuje  rozpoczęcie  działalności  innej  niż  usługi  dla  gospodarstw 
rolnych  lub  leśnictwa,  powinien  zamieszkiwać  w  przypadku  osób  fizycznych  lub  mieć 
siedzibę czy oddział w przypadku osób prawnych w miejscowości należące do gmin miejsko-
wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gminie miejskiej 
z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioski o  dofinansowanie 
będzie  można  składać  przez  Oddziały  Regionalne  ARiMR  od  26  września  do  7 
października 2011 r.

Dofinansowanie  z  działania  "Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej" 
przeznaczona  jest  dla  rolników  ich  współmałżonków  lub  domowników  ubezpieczonych 
w KRUS,  którzy  planują  rozpoczęcie  działalności  innej  niż  rolnicza  lub  chcą  rozwinąć 
prowadzoną  działalność  gospodarczą,  jeśli  ciągle  podlegają  ubezpieczeniu  w  KRUS. 
Wystarczy  być  ubezpieczonym  w  KRUS  przez  okres  przynajmniej  12  miesięcy 
poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy. 

W ramach działania „Różnicowanie działalności nierolniczej” wnioski będzie można składać 
w Oddziałach Regionalnych ARiMR w dwóch terminach:

W  pierwszym,  od  27  września  do  14  października  2011  roku,  wnioski  o  przyznanie 
pomocy na  inwestycje  związane  z  wytwarzaniem  biogazu  rolniczego  lub  energii 
elektrycznej z biogazu rolniczego.

W drugim od 17 października do 4 listopada 2011 roku,  wnioski o pomoc mogą składać 
wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii 
elektrycznej

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie http://DofinansowanieDlaFirm.pl 
oraz na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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