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Działanie „Program rolnośrodowiskowy” – załączniki
Nazwa dokumentu

Dodatkowe informacje

Załączniki do wniosku
Oświadczenia
współposiadacza
o Załącznik składany w przypadku, gdy
wyrażeniu zgody na przyznanie rolnikowi co najmniej jedna działka rolna jest
płatności obszarowych, płatności dla przedmiotem
współposiadania.
obszarów z ograniczeniami naturalnymi Zgoda nie jest wymagana, gdy
lub innymi szczególnymi ograniczeniami miałaby pochodzić od małżonka
(płatność
ONW),
płatności wnioskodawcy.
rolnośrodowiskowej
(PROW
20072013)/rolno-środowiskowo-klimatycznej
(PROW 2014-2020)/ ekologicznej (PROW
2014-2020)
Oświadczenie małżonka rolnika o Załącznik składany w przypadku, gdy
wyrażeniu zgody na przyznanie płatności warunek
posiadania
zwierząt
rolnośrodowiskowej z uwzględnieniem spełnia
małżonek
rolnika
zwierząt, będących w jego posiadaniu
wnioskującego o płatność w zakresie
wariantu 2.3 lub 2.4 Pakietu 2,
realizowanego od roku 2013.
Dokument
potwierdzający
zakup Załącznik składany w przypadku
kwalifikowanego materiału siewnego rozpoczęcia na danym gruncie w
odmian regionalnych i amatorskich ramach wariantu 6.1 uprawy rośliny
wpisanych do krajowego rejestru
danej odmiany regionalnej lub
amatorskiej wpisanej do krajowego
rejestru lub w czwartym roku ciągłej
uprawy na danym gruncie w ramach
wariantu 6.1 danej odmiany
regionalnej
lub
amatorskiej
wpisanej do krajowego rejestru.
Potwierdzenie prowadzenia produkcji Załącznik składany w przypadku
nasiennej, wystawione przez jednostkę realizacji
zobowiązania
koordynującą lub realizującą zadania w rolnośrodowiskowego
zakresie ochrony zasobów genetycznych w ramach wariantu 6.3.
Kopia umowy na rozmnażanie nasion, Załącznik składany w przypadku
zawarta z jednostką koordynującą lub dodania wariantu 6.3 w drugim albo
realizującą zadania w zakresie ochrony trzecim roku realizacji zobowiązania
zasobów genetycznych
rolnośrodowiskowego
(dotyczy
nowych zobowiązań o których
mowa w § 35 rozporządzenia
rolnośrodowiskowego).
Kopia umowy zmieniającej umowę na Załącznik składany, jeżeli w trakcie
rozmnażanie nasion, zawartej z jednostką realizacji
zobowiązania
koordynującą lub realizującą zadania w rolnośrodowiskowego umowa ta
zakresie ochrony zasobów genetycznych została zmieniona.
Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt Załącznik składany w przypadku
gospodarskich
deklaracji we wniosku dowolnego
wariantu Pakietu 7.
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Oświadczenie, zawierające wskazanie Załącznik składany w przypadku
zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do deklaracji we wniosku dowolnego
programu
ochrony
zasobów wariantu Pakietu 7.
genetycznych
ras
lokalnych,
potwierdzone przez Instytut Zootechniki:
OB-1/110
 dla krów
OK-1/110
 dla klaczy
OL-1/110
 dla loch
OO-1/110
 dla owiec matek
Dokumenty składane w trakcie postępowania – do 31 października 2017 r.
Zaświadczenie wydane przez podmiot Dokument składany w przypadku
prowadzący rejestr koniowatych
deklaracji we wniosku wariantu 2.3
lub 2.4 Pakietu 2, realizowanego od
Z-1/110
roku 2013, gdy rolnik lub małżonek
rolnika jest posiadaczem koni.
Świadectwo
oceny
polowej
i Dokument składany w przypadku
Dokument
laboratoryjnej
materiału
siewnego deklaracji we wniosku wariantu 6.2. zewnętrzny
odmian regionalnych i amatorskich W przypadku deklarowania we
wpisanych do krajowego rejestru, lub
wniosku
roślin
z
gatunków
wymienionych w załączniku nr 4 do
rozporządzenia
Informacja o wynikach badania, lub
rolnośrodowiskowego, należy złożyć
Dokument
Informację o wynikach badania, a w zewnętrzny
przypadku
deklaracji
roślin
Oświadczenie o posiadaniu plantacji dwuletnich, w pierwszym roku
O-6/110
nasiennej rośliny dwuletniej
uprawy tych roślin, należy złożyć
Oświadczenie o posiadaniu plantacji
nasiennej rośliny dwuletniej.
Dokumenty składane w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności
bezpośredniej – od 15 marca do 15 czerwca 2018 r.
Informacja o realizowanym zobowiązaniu Dokument składany, jeżeli rolnik w
rolnośrodowiskowym w ramach PROW danym roku nie zamierza ubiegać się
2007-2013
o przyznanie kolejnej płatności
rolnośrodowiskowej do określonych
P-1/110
gruntów lub zwierząt objętych
zobowiązaniem
rolnośrodowiskowym.
Dokumenty składane w przypadku zaprzestania uprawy krzewów po przeprowadzonym
zbiorze w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach wariantów
2.9-2.12 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne
Informacja o zamiarze zaprzestania Dokument składany, w przypadku
uprawy krzewów w ramach wariantów jeżeli rolnik zamierza zaprzestać
2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 Pakietu 2. Rolnictwo uprawy
krzewów
po
ekologiczne (PROW 2007-2013)
przeprowadzeniu zbioru, przed
zakończeniem
realizacji
P-5/395
zobowiązania
rolnośrodowiskowego w ramach
wariantów 2.9-2.12 Pakietu 2, w
ostatnim roku realizacji tego
zobowiązania. Dokument składany
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najpóźniej w terminie 30 dni przed
zaprzestaniem uprawy krzewów.
Dokumenty składane w przypadku zastąpienia zwierząt objętych zobowiązaniem
rolnośrodowiskowym w ramach Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie
Oświadczenie, zawierające wskazanie Dokument składany w przypadku
zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi zastąpienia
zwierząt
objętych
je zastąpiono, potwierdzone przez zobowiązaniem
Instytut Zootechniki:
rolnośrodowiskowym w ramach
ZB-1/110
 dla krów
Pakietu 7. Zastąpienia dokonuje się
ZK-1/110
 dla klaczy
w terminie 40 dni od daty powzięcia
ZL-1/110
 dla loch
informacji
o
konieczności
ZO-1/110
 dla owiec matek
zastąpienia
zwierzęcia;
o
zastąpieniu
rolnik
informuje
kierownika biura powiatowego
ARiMR w terminie 30 dni od dnia
jego dokonania.
Oświadczenie, zawierające wskazanie Dokument składany w przypadku,
zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do gdy zastąpienie zwierząt objętych
programu
ochrony
zasobów zobowiązaniem w ramach Pakietu 7
genetycznych
ras
lokalnych, zostało dokonane w terminie
potwierdzone przez Instytut Zootechniki: składania wniosków o przyznanie
OB-1/110
 dla krów
płatności, lecz przed dniem złożenia
OK-1/110
 dla klaczy
wniosku o przyznanie płatności
OL-1/110
 dla loch
rolnośrodowiskowej.
OO-1/110
 dla owiec matek

