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Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – załączniki
Termin złożenia
dokumentu

Nazwa dokumentu

Symbol
formularza

Materiał graficzny

Załącznik składany dla każdej
działki ewidencyjnej
zadeklarowanej we wniosku.
Załącznik składany w
przypadku, gdy co najmniej
jedna działka rolna jest
przedmiotem
współposiadania. Zgoda nie
jest wymagana, gdy miałaby
pochodzid od małżonka
wnioskodawcy.

Oświadczenie współposiadacza o
wyrażeniu zgody na ubieganie się
o przyznanie płatności przez
rolnika wnioskującego o płatnośd

O-1/01

Dokument potwierdzający zakup
kwalifikowanego materiału
siewnego odmian regionalnych i
amatorskich wpisanych do
krajowego rejestru,

Dokument
zewnętrzny

Załącznik składany w
przypadku deklaracji wariantu
6.1.

O-1/110

Załącznik składany w
przypadku deklaracji we
wniosku dowolnego wariantu
pakietu 7.

Oświadczenie o lokalnych rasach
zwierząt gospodarskich

Załączniki do
wniosku o
przyznanie
płatności rolnośrodowiskowoklimatycznej
(PROW 2014-2020)

Dodatkowe informacje

Oświadczenie, zawierające
wskazanie zwierząt jakie zostały
zakwalifikowane do programu
ochrony zasobów genetycznych
ras lokalnych, potwierdzone przez
Instytut Zootechniki:
dla krów
dla klaczy
dla loch
dla owiec matek
kóz matek

Oświadczenie o grupie rolników
lub grupie rolników i zarządców
ubiegających się o przyznanie
płatności rolno-środowiskowoklimatycznej (PROW 2014-2020)

OB-1/110
OK-1/110
OL-1/110
OO-1/110
OC-1/110

O-1/394

Załącznik składany w
przypadku deklaracji we
wniosku dowolnego wariantu
pakietu 7.

Załącznik składany w
przypadku, gdy warunek
posiadania minimalnej
powierzchni użytków rolnych
lub obszarów przyrodniczych,
rolnik spełnia łącznie z co
najmniej jednym rolnikiem lub
zarządca albo gdy warunek
posiadania minimalnej
powierzchni użytków rolnych
lub obszarów przyrodniczych
zarządca spełnia łącznie z co
najmniej jednym rolnikiem
albo jednym rolnikiem i
zarządcą, ubiegającym się o
przyznanie płatności rolnośrodowiskowo-klimatycznej.
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Dokumenty
składane w trakcie
postępowania –
do 9 czerwca

Informacja zawierająca wymogi
określone przez eksperta
przyrodniczego w zakresie
pakietu 4. Cenne siedliska i
zagrożone gatunki ptaków na
obszarach Natura 2000 lub
pakietu 5. Cenne siedliska poza
obszarami Natura 2000

P-1/394

Informacja zawierająca wymogi
określone przez doradcę
rolnośrodowiskowego w zakresie
wariantu 4.7. Ekstensywne
użytkowanie na obszarach
specjalnej ochrony ptaków (OSO)

P-2/394

Oświadczenie eksperta
przyrodniczego lub doradcy
rolnośrodowiskowego

O-3/394

Świadectwo oceny polowej i
laboratoryjnej materiału
siewnego odmian regionalnych
wpisanych do krajowego rejestru,
lub
Dokumenty
składane w trakcie
postępowania –
do 31 października

Informacja o wynikach badania,
lub
Oświadczenie o posiadaniu
plantacji nasiennej rośliny
dwuletniej
Kopia dokumentu zawierającego
wyniki analizy gleby wraz z
oświadczeniem, w którym są
wskazane działki rolne, których
dotyczą wyniki analizy gleby

Dokument
zewnętrzny

Dokument
zewnętrzny
O-6/110

Dokument
zewnętrzny

Dokument składany w
przypadku gdy ekspert
przyrodniczy określi wymogi
dla poszczególnych wariantów
pakietu 4. Cenne siedliska i
zagrożone gatunki ptaków na
obszarach Natura 2000 lub
pakietu 5. Cenne siedliska
poza obszarami Natura 2000,
z wyłączeniem wariantu 4.7
Ekstensywne użytkowanie na
obszarach specjalnej ochrony
ptaków (OSO).
Dokument składany w
przypadku gdy doradca
rolnośrodowiskowy określi
wymogi dla wariantu 4.7
Ekstensywne użytkowanie na
obszarach specjalnej ochrony
ptaków (OSO).
Dokument składany w
przypadku deklaracji we
wniosku poszczególnych
wariantów pakietu 4. Cenne
siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach Natura
2000 lub pakietu 5. Cenne
siedliska poza obszarami
Dokument składany w
Natura 2000.
przypadku deklaracji we
wniosku wariantu 6.2. W
przypadku deklarowania we
wniosku roślin z gatunków
wymienionych w załączniku nr
4 do rozporządzenia, należy
złożyd Informację o wynikach
badania, w przypadku
deklaracji roślin dwuletnich, w
pierwszym roku uprawy tych
roślin, należy złożyd
Oświadczenie o posiadaniu
plantacji nasiennej rośliny
dwuletniej
Dokument składany w
przypadku deklaracji we
wniosku pakietu 1.

