Potwierdzenie przyjęcia przez UM
/pieczęć/

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020
UM

`-

6

9

3

7 `-

Liczba załączonych przez podmiot ubiegający się
o przyznanie pomocy dokumentów wraz z
wnioskiem

/
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symbol formularza

WNIOSEK
O PRZYZNANIE POMOCY

/

.............................................................................................................................................................
znak sprawy (wypełnia Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - dalej UM)

/

2

0

..............................................................
data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Cel złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

(wybierz z listy)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
1. Nazwa
2. Numer identyfikacyjny1
3. REGON

4. Numer w KRS
5. Numer NIP
6. Numer umowy ramowej
zawartej

/

7. Siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
7.1 Kraj

7.2 Województwo

/

2 0

(dzień/miesiąc/rok)

7.3 Powiat

7.4 Gmina

(wybierz z listy)
7.5 Kod pocztowy

7.6 Poczta

7.7 Miejscowość

7.8 Ulica

7.9 Nr domu

7.10 Nr lokalu

7.11 Telefon stacjonarny / komórkowy

7.12 Faks

7.13 E-mail

7.14 Adres www

8. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż w pkt 7 oraz w przypadku wskazania pełnomocnika)
8.1 Kraj

8.2 Województwo

8.3 Powiat

8.4 Gmina

(wybierz z listy)
8.5 Kod pocztowy

8.6 Poczta

8.7 Miejscowość

8.8 Ulica

8.9 Nr domu

8.10 Nr lokalu

8.11 Telefon stacjonarny / komórkowy

8.12 Faks

8.13 E-mail

8.14 Adres www

9. Dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
Lp.
Nazwisko
Imię
Stanowisko / Funkcja
9.1
9.2
9.3
…
10. Dane pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
10.2 Imię

10.1 Nazwisko

10.4 Kraj

10.5 Województwo

10.3 Stanowisko / Funkcja

10.6 Powiat

(wybierz z listy)
10.8 Kod pocztowy

10.9 Poczta

10.10 Miejscowość

10.11 Ulica

10.12 Nr domu

10.13 Nr lokalu

10.14 Telefon stacjonarny / komórkowy

10.15 Faks

10.16 E-mail

10.17 Adres www

11. Dane osoby uprawnionej do kontaktu
11.1 Nazwisko

11.2 Imię

11.4 Faks

11.5 E-mail
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III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI
12. Wdrażanie jednofunduszowej LSR współfinansowanej ze środków EFRROW

TAK

13. Wdrażanie wielofunduszowej LSR współfinansowanej ze środków EFRROW oraz ze środków innych EFSI, w
przypadku której EFRROW został wskazany jako fundusz wiodący
TAK
14. Cel operacji
Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji
15. Wskaźnik osiągnięcia celu operacji w ramach poddziałania 19.4
Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji jest finansowy postęp we wdrażaniu LSR, w zakresie wsparcia, o którym mowa w art. 35
ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/20132.
Miernikiem postępu będzie wartość podstawy ustalenia kwoty pomocy, o której mowa w § 14 ust. 4 i 5 rozporządzenia.3
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
16. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wskazana w § 4 ust. 3
umowy ramowej (limit wypłaty pomocy w ramach operacji)

EUR

0,00

16.1 Przewidywany limit wypłaty pomocy w ramach operacji, przy kursie
PLN/EUR:

PLN

0,00

4,00

17. Przewidywane transze pomocy:
17.1
17.2 Planowany termin złożenia
Nr
wniosku o płatność
transzy

17.3 Przewidywana kwota
wnioskowanej pomocy

17.4 Przewidywana kwota
rozliczająca zaliczkę

I
m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
…
17.5
RAZEM
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4

18. Prefinansowanie operacji
W związku z realizacją operacji wnioskuję o wypłatę:
18.1 zaliczki

5

TAK

18.1.1 Planowany termin wypłaty zaliczki
18.1.2
Nr
transzy

18.1.3 Planowany termin
wypłaty zaliczki

18.1.4 Kwota transzy zaliczki

I
m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

m-c

rok

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
…

18.1.5
RAZEM
18.2. wyprzedzającego finansowania operacji6

TAK

w wysokości

0,00

Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419)
1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)

2

3
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1822)

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130). Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie może jednocześnie ubiegać się o
wyprzedzajace finansowanie operacji i wypłatę zaliczki na realizację tej samej operacji

4

5
Zaliczka, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130). Kwota zaliczki nie może przekroczyć poziomu wynikającego
z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 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 uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).
Warunkiem wypłaty zaliczki jest przedłożenie jednego z rodzajów zabezpieczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r.

Wyprzedzające finansowanie operacji, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130)
Kwota wyprzedzającego finansowania operacji nie może przekroczyć 36,37% kwoty pomocy

6
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V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Lp. Nazwa załącznika

TAK / ND

A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

(wybierz z
listy)

1.

Statut podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (załącznik obowiązkowy, jeżeli uległ (wybierz z
listy)
zmianie) - oryginał lub kopia7

2.

Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone) - oryginał lub kopia7

Liczba
załączników

(wybierz z
listy)
(wybierz z
listy)

B. Załączniki dotyczące operacji

Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego przez bank lub
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o (wybierz z
3.
przyznanie pomocy ubiega się o zaliczkę albo wyprzedzające finansowanie operacji - oryginał
listy)
lub kopia7
(wybierz z
C. Inne załączniki
listy)
4.
5.

6.
…

p
…

RAZEM

Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał
dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7
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VI. OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
1. Wnioskuję o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"
2. Oświadczam, że:
a) znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:

b)

c)

d)

e)

3.
a)

− ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.)
− ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378)
− ustawy z dnia 27 maja 2015 r.4
− rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857)
− rozporządzenia3
oraz zapoznałem się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.4
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki
składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.)
nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.8 na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania UM o zakazie dostępu do
środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.8 na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy
znane mi są regulacje dotyczące prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/20139 dla wszystkich transakcji związanych z realizacją
operacji
jestem świadomy, że zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia nr 640/201410 w przypadku ustalenia poważnej
niezgodności/przedstawienia fałszywych dowodów w celu otrzymania wsparcia lub w wyniku zaniedbania niedostarczenia niezbędnych
informacji, wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości oraz że zostanę wykluczony z takiego samego środka lub rodzaju operacji w
roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność, oraz w kolejnym roku kalendarzowym
Przyjmuję do wiadomości, że:
dane Beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla
zabezpieczenia interesów finansowych Unii

b) dane Beneficjenta oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej pomocy w

ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji", objętego PROW na lata 2014-2020, będzie publikowana na
stronie internetowej "www.minrol.gov.pl”

/

/

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
8

podpis osoby / osób reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy / pełnomocnika

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

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 uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.)

9

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu
do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności
10

bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48)
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