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ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji1

Imię i nazwisko, adres, NIP 2 ,seria i nr dokumentu tożsamości /
Nazwa, adres siedziby / NIP / REGON

Wnioskuję o wypłatę wyprzedzającego finansowania zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o
uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.)
w wysokości:3

,

zł

słownie:

Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) wyprzedzające finansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa realizującą płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z art. 10c
ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.),
b) wyprzedzające finansowanie pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu, zgodnie z art. 10c ust. 4 ustawy
z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.),
c) zwrotowi, o którym mowa w lit. a oraz b, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

miejscowość i data

podpis Wnioskodawcy/osób reprezentujących Wnioskodawcę/pełnomocnika

1

Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o wyprzedzające finansowanie nie może otrzymać zaliczki.

2

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL.

3

Wnioskowana kwota wyprzedzającego finansowania nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy.
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