Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2018 Prezesa ARiMR z dnia 18.09.2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
WNIOSEK*
o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy w ramach działania
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

.........................................................................................................
Znak sprawy (wypełnia pracownik ARiMR)

Symbol formularza

W-2/400

Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny
ARiMR
/pieczęć/
...............................................
Data przyjęcia i podpis

.......................................................................................................
Numer dokumentu (wypełnia pracownik ARiMR)

I. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
Należy zaznaczyć znakiem "X" właściwą kratkę

Wniosek

Korekta do wniosku na wezwanie nr

Zmiana do wniosku

Wycofanie wniosku

…………………………

II. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Numer identyfikacyjny grupy producentów
(nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności)

2. Dane identyfikacyjne grupy producentów
2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych

2.3. NIP

2.4. REGON


2.2. Forma prawna
2.5. NUMER W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

3. Adres / siedziba grupy producentów
3.1. Województwo

3.4. Kod pocztowy
3.8. Numer domu

3.5. Poczta
3.9. Nr lokalu

3.2. Powiat

3.3. Gmina

3.6. Miejscowość

3.7. Ulica

3.10. Telefon

3.11. Faks

3.12. Adres e-mail

4. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby)
4.1. Województwo

4.4. Kod pocztowy
4.8. Numer domu

4.5. Poczta
4.9. Nr lokalu

4.2. Powiat

4.3. Gmina

4.6. Miejscowość

4.7. Ulica

4.10. Telefon

4.11. Faks

4.12. Adres e-mail

5. Dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy producentów rolnych
L.p. 5.1. Imię i nazwisko

5.2. Miejsce zamieszkania i adres

5.3. Numer PESEL 1)

1.
2.
3.

n.
* W celu poprawnego wypełnienia formularza należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania w ramach działania
"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 , która jest zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.
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6. Dane dotyczące decyzji o przyznaniu pomocy finansowej




6.2. Numer decyzji dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o przyznaniu pomocy finansowej

6.1. Data decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

III. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
7. Wykaz załączników do wniosku
1)
Należy wpisać nazwę, datę lub znak dokumentu, jeśli występuje

IV. WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA
zł

gr

(maksymalna kwota wyprzedzającego finansowania wynosi 50 000 zł)

Słownie:

Numer rachunku bankowego beneficjenta, na który mają być przekazane środki finansowe

V. INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUB GRUPY PRODUKTÓW, ZE
WZGLĘDU NA KTÓRE GRUPA ZOSTAŁA UZNANA
8. Oświadczenie o planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze
względu na które grupa producentów została utworzona, w pierwszym roku działalności
Wielkość planowanych
Ogółem wielkość planowanych
przychodów netto ze sprzedaży
przychodów netto ze sprzedaży
produktów lub grupy produktów, produktów lub grupy produktów, ze
ze względu na które grupa
względu na które grupa została
została uznana, wytwarzanych uznana  w tym nie pochodzących
od członków
przez jej członków (w tonach,
(w tonach, sztukach, litrach, itp.)
sztukach, litrach, itp.)

Wartość planowanych
przychodów netto ze
sprzedaży produktów lub
grupy produktów, ze
względu na które grupa
została uznana,
wytworzonych przez jej
członków (w zł)

Ogółem wartość planowanych
przychodów netto ze sprzedaży
produktów lub grupy produktów, ze
względu na które grupa została uznana
 w tym nie pochodzących od członków
(w zł)

VI. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
9. Oświadczenia beneficjenta
Oświadczam, że:
1) znane mi są/znane są członkom grupy zasady ubiegania się i przyznawania pomocy finansowej określone w przepisach rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz.1151);
2) grupa producentów rolnych wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1));
3) informacje zawarte we wniosku oraz w 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. z 2017 r. poz. 2204 oraz
z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
4) podmiot, który reprezentuję nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Agencji o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w
stosunku do grupy producentów, po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
5) podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr
640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego 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 bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z
20.06.2014, str 48, z późn. zm.). 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 jako grupa producentów oraz jej członkowie z takiego samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym
stwierdzono niezgodność, oraz w kolejnym roku kalendarzowym;
6) znane mi są/znane są członkom grupy regulacje art. 59 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady
(EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) stanowiące, iż wniosek o przyznanie pomocy jest odrzucany, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie
pomocy lub jego przedstawiciel uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub nadzwyczajnych
okoliczności.
Przyjmuję do wiadomości, że:
dane grupy producentów rolnych oraz jej członków mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i
państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
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10. Zobowiązania beneficjenta
Oświadczam, że znane mi są zobowiązania związane z:
1) przestrzeganiem warunków korzystania z pomocy finansowej na działanie "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020;
2) informowaniem dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o wszelkich zmianach w zakresie danych, objętych wnioskiem oraz dołączonych do
niego dokumentów niezwłocznie po ich zaistnieniu;
3) niezwłocznym poinformowaniem Agencji o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do grupy po złożeniu
wniosku o przyznanie pomocy;
4) realizowaniem przynajmniej jednego działania w odniesieniu do każdego z celów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026), na podstawie planu
biznesowego, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3 albo ust. 4 pkt 3 ww. ustawy o grupach producentów rolnych, w każdym roku działalności
od dnia uznania oraz zrealizowania planu biznesowego, w okresie 5 lat po dniu uznania;
5) przedkładaniem sprawozdania z realizacji działań lub inwestycji, ujętych w planie biznesowym, z każdym wnioskiem o płatność;
6) utrzymaniem statusu grupy producentów rolnych w zakresie produkcji i sprzedaży produktów ze względu na które grupa została uznana,
przez okres co najmniej jednego roku od dnia otrzymania ostatniej płatności;
7) umożliwieniem przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą, w siedzibie grupy oraz w miejscach prowadzenia produkcji przez
członków grupy, w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
8) przechowywaniem dokumentów związanych z przyznaną pomocą w okresie objętym pomocą oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania
ostatniej płatności;
9) niezwłocznego informowania dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację planu
biznesowego w okresie jego realizacji;
10) udostępnianiem uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objętym pomocą oraz w okresie

5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
11) dokonywaniem zmian w zakresie składu członkowskiego grupy w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, wyłącznie pod warunkiem

spełnienia przez nowych członków wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 I 8, a w przypadku grupy utworzonej ze względu na grupę
produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której mowa w § 3 ust. 4, wymagań, o których mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia
MRiRW z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w
ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, ze zm.);
12) zachowaniem w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, kryteriów, za których spełnienie zostały przyznane punkty, o których mowa w § 7

ust. 2 pkt 1–3 oraz 6 i 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, ze zm.), przy czym za zachowanie
kryterium, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 uznaje się zachowanie co najmniej 10 członków w składzie grupy;
13) prowadzeniem rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację i poświadczenie sprzedaży produktów lub grupy produktów ze względu

na które grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków oraz podmioty niebędące jej członkami;
14) prowadzeniem oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji

związanych z operacją, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach prowadzonych ksiąg
rachunkowych, w zakresie dotyczącym zakupu i sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które został uznany,
wytworzonych przez jego członków;
15) dokonywania zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, o którym mowa w § 2 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu
pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz.1151), wyłącznie gdy**:
a)

każdemu z nowych członków grupy będącemu producentem zostały przyznane płatności na podstawie przepisów o płatnościach w
ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku przystąpienia członka do grupy lub co najmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat
poprzedzających rok przystąpienia członka do grupy – w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów
roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, lub

b)

każdy z nowych członków grupy będący producentem posiadał zwierzęta gospodarskie objęte obowiązkiem zgłoszenia do rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu na które grupa została uznana, co najmniej w roku
poprzedzającym rok przystąpienia członka do grupy, lub

c)

każdy z nowych członków grupy prowadzący dział specjalny produkcji rolnej w zakresie produktu lub grupy produktów ze względu na
które grupa została uznana, prowadził ten dział specjalny produkcji rolnej przynajmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia
członka do grupy, lub

d)

każdy z nowych członków grupy prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, innych
niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji
rolnej, co najmniej w roku poprzedzającym rok przystąpienia członka do grupy.

** Warunki, o których mowa w pkt 15, nie dotyczą:
1) osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok przystąpienia do grupy producentów lub w roku przystąpienia do grupy producentów,
oraz
2) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku przystąpienia do grupy producentów i beneficjentów poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
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VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II
70, 00-175 Warszawa;
2) z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3) administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na
adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2;
4) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie
danych [Dz. U.UE.L 2016.119.1, ze zm.], dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych;
5) zebrane dane na podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań określonych
w art. 17 ust. 3 - 4 oraz art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 719) w
zw. z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1284, ze zm.), tj. przyznawania i wypłaty wyprzedzającego
finansowania w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 20142020;
6) zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy m.in. dostawcom IT;
7) zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty złożenia wniosku o
przyznanie wyprzedzającego finansowania w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW
2014-2020 lub jeżeli grupa producentów rolnych otrzyma pomoc finansową w ramach przedmiotowego działania przez okres 10 lat po
otrzymaniu ostatniej płatności. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń,
jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora
danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
8) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania w
ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020, wynika z obowiązku zawartego w
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia po jednokrotnym wezwaniu do ich uzupełnienia.

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

………………………………..

…………………………………..……

(miejscowość i data)

Pieczęć firmowa

…………………………………..……

…………………………………..……

Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta

Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta

…………………………………..……

…………………………………..……

Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta

Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta
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Załącznik nr 1 do wniosku o wyprzedzające finansowanie 1)

Symbol formularza: O-2/400

UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o wyprzedzające finansowanie

Wypełnia ARiMR
Znak sprawy: ……………………………….……………………………
Numer dokumentu: …………………………………………………….

…………………………….…………………
Imię i nazwisko pełnomocnika

…………………………….…………………
Miejscowość, data

…………………………………….…………
…………………………………….…………
…………………………………….…………
Adres do korespondencji pełnomocnika

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1)
2)
3)

Przyjmuję do wiadomości, że:
administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II
70, 00-175 Warszawa;
z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres
korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2;

4)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych
[Dz. U.UE.L 2016.119.1, ze zm.], dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych;

5)

zebrane dane na podstawach, o których mowa w pkt 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań określonych w
art. 17 ust. 3 - 4 oraz art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 719) w zw.
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1284, ze zm.), tj. przyznawania i wypłaty wyprzedzającego
finansowania w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 20142020;

6)

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy m.in. dostawcom IT;

7)

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty złożenia wniosku o
przyznanie wyprzedzającego finansowania w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW
2014-2020 lub jeżeli grupa producentów rolnych otrzyma pomoc finansową w ramach przedmiotowego działania przez okres 10 lat po
otrzymaniu ostatniej płatności. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych.
Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

8)

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w
przypadkach określonych w Rozporządzeniu;

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania w
ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020, wynika z obowiązku zawartego w
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia po jednokrotnym wezwaniu do ich uzupełnienia..
9)

……………………………………………………..……..
(czytelny podpis pełnomocnika)

1) Załącznik składany, w przypadku gdy wnioskodawca ubiegający się o przyznanie wyprzedzającego finansowania ustanowił pełnomocnika do występowania w jego imieniu.

