Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
WNIOSEK*
o płatność w ramach działania
„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów ” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 za okres
od







do

to jest w:

Symbol formularza

W-1/400

Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział
Regionalny ARiMR
/pieczęć/


...............................................
Data przyjęcia i podpis

roku korzystania z pomocy

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

........................................................................................................
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 rolnych
(nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności)

2. Dane identyfikacyjne grupy producentów rolnych
2.3. NIP

2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych

2.4 NUMER W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

2.2. Forma prawna

3. Adres/siedziba grupy producentów rolnych
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 płatność w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i

organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020, która jest zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.
1/ Jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania grupy nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość.
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6. Dane dotyczące uznania grupy producentów rolnych na podstawie planu biznesowego





6.1.Data uznania grupy producentów rolnych

6.2.Numer decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych

6.3. Nazwa produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została
uznana
6.4. Liczba członków grupy w ostatnim dniu okresu objętego wnioskiem o płatność

III. INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUB GRUPY PRODUKTÓW, ZE
WZGLĘDU NA KTÓRE BENEFICJENT ZOSTAŁ UZNANY
7. Przychody za okres objęty wnioskiem o przyznanie płatności:
7.1 Wartość rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub
grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany,
wytworzonych przez jego członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym
członkami
beneficjenta/współmałżonkiem
członka
beneficjenta/podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób
bezpośredni lub pośredni z członkiem grupy lub jego współmałżonkiem2/:
7.2 Wartość rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów
przetworzonych, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów ze
względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego
członków
i
sprzedanych
odbiorcom
niebędącym
członkami
beneficjenta/współmałżonkiem
członka
beneficjenta/podmiotami
powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni
z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem2/:
7.3 Suma wartości rocznych przychodów (poz. 7.1 + poz. 7.2) :

8. Wartość planowanych, na kolejny rok prowadzenia działalności,
przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze
względu na które beneficjent został uznany, wytworzonych przez jego
członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych
załącznikiem l do Traktatu o funkcjonowaniu UE, wytworzonych z
produktów lub grupy produktów ze względu na które beneficjent został
uznany, wyprodukowanych przez jego członków, i które będą sprzedane
odbiorcom niebędącym członkami beneficjenta/współmałżonkiem członka
beneficjenta/podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób
bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego
współmałżonkiem 2/:

zł

gr

(poz. z załącznika W-1.1/400, Tabela 1,
podsumowanie kol. 14 "Przychody ze sprzedaży
ogółem")

zł

gr

(poz. z załącznika W-1.1/400, Tabela 2,
podsumowanie kol. 15 "Przychody ze
sprzedaży ogółem")

zł

gr

zł

gr

IV. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA PEŁNE
ETATY ALBO LICZBIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH3) ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACĘ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - W
PRZYPADKU ZATRUDNIANIA PRZEZ BENEFICJENTA TAKICH OSÓB ORAZ UZYSKANIA PUNKTÓW Z
TEGO TYUŁU PRZY USTALANIU KOLEJNOŚCI PRZYSŁUGIWANIA POMOCY
9.1 Liczba osób zatrudnionych na pełne etaty:
9.2 Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
2/

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie oraz § 14 ust. 1 pkt 3 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), rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.

3/

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. u. z 2018 r. poz.
511, 1000 i 1076).
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V. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI/WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA 4)
10.1 Kategoria przedsiebiorstwa5/

10.2 Rodzaj przedsiebiorstwa5/

mikroprzedsiębiorstwo

przedsiębiorstwo samodzielne

małe przedsiębiorstwo

przedsiębiorstwa partnerskie

średnie przedsiębiorstwo

przedsiębiorstwa powiązane

VI. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY FINANSOWEJ
11.1 Rok realizacji planu biznesowego: 5/

1

2

11.2 Stawka ryczałtowa pomocy finansowej 6/:

3

4

5

%

11.3 Wyliczona kwota pomocy finansowej za okres objęty wnioskiem
(wartość z poz. 7.3 * wartość poz. 11.2) :

zł

gr

11.4 Wnioskowana kwota pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i
organizacji producentów" objętego PROW 20142020, po uwzględnieniu limitu6/:
zł

Słownie:

gr

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

VII. OŚWIADCZENIE O PLANOWANEJ, W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PLANU BIZNESOWEGO,
WIELKOŚCI I WARTOŚCI PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTU LUB GRUPY PRODUKTÓW, ZE
WZGLĘDU NA KTÓRE BENEFICJENT ZOSTAŁ UZNANY, WYTWORZONYCH PRZEZ JEGO CZŁONKÓW

13.1 Kolejne lata realizacji planu biznesowego:

… rok

… rok

… rok

… rok

13.2
Planowana
wielkość
i
wartość
(w tonach, sztukach,
przychodów netto ze sprzedaży produktów lub
litrach, itp.)
grupy produktów, ze względu na które grupa
została uznana, wytworzonych przez jej
(zł)
członków
4/ 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),
5/ Właściwe zaznaczyć znakiem "X".
6/ Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013, stawka ryczałtowa pomocy finansowej, jako odsetek produkcji sprzedanej w
ciągu pierwszych 5 lat po uznaniu, stanowi dla kolejnych rocznych okresów realizacji planu biznesowego odpowiednio 10%, 8%, 6%, 5%, 4%. Jednocześnie,
beneficjent może otrzymać wsparcie maksymalnie w wysokości 100 000 EUR za każdy rok działalności. Ponadto, stosownie do § 16 ust. 7 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. poz. 1284 oraz z 2018
r. poz. 1151), w przypadku przyjęcia w skład beneficjenta producenta, który nie spełnia warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 , 7 lub 8 lub § 15 pkt 12
ww. rozporządzenia MRiRW, Agencja informuje beneficjenta, w formie pisemnej, o zaprzestaniu spełniania przez niego warunków przyznania pomocy w ramach
działania, o którym mowa w § 1, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takiego faktu, i odmawia wypłaty pomocy za okres od dnia przyjęcia nowego członka w
skład beneficjenta. Szczegółowy sposób obliczania kwoty pomocy zawiera Istrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 9 "Tworzenie grup
producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020, która jest zamieszczona na stronie internetowej ARiMR.
W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy finansowej będzie wyższa od limitu, o którym mowa powyżej, beneficjent otrzyma wsparcie do wysokości limitu.
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VIII. DANE IDENTYFIKACYJNE CZŁONKÓW GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
Nazwa beneficjenta: …………………………………………………………………………………………………..…………………………
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) i zrozumiałem(am), że:
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;
1)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

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);
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe);
zebrane dane osobowe na podstawie, o której mowa w pkt. 4, będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 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. z 2018 r. poz. 627), 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. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz.1151);
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, np. dostawcom IT;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej 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 od dnia otrzymania 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;
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 pomocy finansowej 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 może być np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
9)

Czytelny podpis członka grupy potwierdzający:
Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania i adres
(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)

Nr identyfikacyjny
producenta

1.

2.

3.

4.

5.

…..

n.
*)
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Jeżeli członek grupy nie posiada obywatelstwa polskiego należy podać nr paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość

Nr PESEL

*

poprawność danych w tabeli

przyjęcie do wiadomości
oświadczenia, dotyczącego danych
osobowych

IX. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

TAK 5/

TAK 5/

(w wersji
papierowej)

(w wersji
elektronicznej)

1) Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających
przychody netto beneficjenta ze sprzedaży produktów lub grupy produktów ze względu na które
beneficjent został uznany oraz przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych
załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub
grupy produktów ze względu na które beneficjent został uznany (W-1.1/400).
2) Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających
wartość i ilość produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany,
wytworzonych przez poszczególnych jego członków oraz sprzedanych do beneficjenta (W1.2/400).
3) Sprawozdanie z realizacji planu biznesowego7/ (W-1.3/400).
4) Oświadczenie beneficjenta wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt prowadzenia jednego z
przedsiębiorstw określonych w załączniku 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), za pierwszy rok
działalności (MSP_1/16) – w przypadku braku tego potwierdzenia na etapie przyznania
pomocy finansowej, na podstawie danych rzeczywistych za pełny okres obrachunkowy
beneficjenta.
5) Kopia8/ imiennego raportu miesięcznego w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), złożonego przez
beneficjenta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku o płatność, jeżeli beneficjent zatrudnia co najmniej dwie osoby na pełne etaty na
podstawie umowy o pracę albo jeżeli beneficjent zatrudnia na podstawie umowy o pracę co
najmniej jedną osobę niepełnosprawną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511, 1000 i 1076), oraz uzyskał punkty z tego tytułu przy ustalaniu kolejności przysługiwania
pomocy.
6) Pełnomocnictwo/upoważnienie udzielone przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu jeżeli zostało udzielone - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis, wraz z podpisanym
załącznikiem O-1/400.
7) Inne załączniki (należy wymienić):

X. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
Oświadczenia beneficjenta:
Oświadczam, że:
1)

2)

znane mi są/znane są członkom beneficjenta 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);
beneficjent 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));

7/ Za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok prowadzenia działalności za który grupa ubiega się o płatność, a w przypadku wniosku o płatność za piąty rok
prowadzenia działalności – za cały okres realizacji planu biznesowego.
8/ Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR lub podmiot, który wydał dokument, lub
poświadczonych przez notariusza.

3)

informacje zawarte we wniosku płatność 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. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);
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podmiot, który reprezentuję nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których 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 podmiotu wdrażającego o zakazie dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
orzeczonego w stosunku do podmiotu, który reprezentuję;
5) podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu zgodnie z 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 20.06.2014r., str. 48);
6) znane mi są/znane są członkom beneficjenta 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;
7) informuję i rozpowszechniam informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014,
str. 18).
Przyjmuję do wiadomości, że:
4)

1)
2)

dane beneficjenta oraz jego członków mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii
Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
informacja o przyznaniu beneficjentowi pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z
tytułu udzielonej pomocy w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW.

Zobowiązania beneficjenta:
Oświadczam, że znane mi są zobowiązania związane z:
przestrzeganiem warunków korzystania z pomocy finansowej na działanie 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji
producentów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
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 ARiMR 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 (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) niezwłocznym informowaniem 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;
1)
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11) dokonywaniem zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania, wyłącznie pod

12)

13)

14)

15)

warunkiem spełnienia przez nowych członków wymagań określonych w § 3 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 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. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 1151), a w przypadku grupy utworzonej
ze względu na grupę produktów „Ziarno zbóż lub nasiona roślin oleistych”, o której mowa w § 3 ust. 4 tego
rozporządzenia, wymagań, o których mowa w § 3 ust. 4 tego rozporządzenia;
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. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 1151), przy czym za zachowanie kryterium, o którym mowa w § 7
ust. 2 pkt 3 uznaje się zachowanie co najmniej 10 członków w składzie grupy;
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;
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 grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków;
dokonywaniem zmian w zakresie składu członkowskiego w okresie pierwszych 5 lat po dniu uznania grupy
producentów rolnych, wyłącznie gdy9):
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.

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA:

………………………………..

…………………………………..……

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

9) Warunki, o których mowa w pkt 15, nie dotyczą:
1) osób, które przejęły w całości gospodarstwo rolne w roku poprzedzającym rok przystąpienia do beneficjenta lub w roku przystąpienia do beneficjenta, oraz
2) osób ubiegających się o przyznanie pomocy w roku przystąpienia do beneficjenta i beneficjentów poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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XI. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) i zrozumiałem(am), 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 email: 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych
(dane obowiązkowe);
zebrane dane na podstawie, o której mowa w pkt. 4, będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji
zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 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. z 2018 r. poz. 627), 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. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 1151);
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,
np. dostawcom IT;
zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty
złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej 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 od dnia otrzymania 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;
przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu;

5)

6)

7)

8)
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 pomocy
finansowej 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 może być np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA:

………………………………..
Miejscowość i data

………………….………………………..……
Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta

…………………………...……………..……
Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta
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…………………………...……………..……
Pieczęć firmowa

…………………………...……………..……
Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta

…………………………...……………..……
Czytelny podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania beneficjenta

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność

Symbol formularza: W-1.1/400
UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o płatność

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

Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających przychody netto beneficjenta ze sprzedaży produktów lub grupy produktów ze względu
na które beneficjent został uznany oraz sprzedaż produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub
grupy produktów ze względu na które beneficjent został uznany
w okresie od _ _  _ _  _ _ _ _r. do _ _  _ _  _ _ _ _r., tj. za ...... rok działalności
Nazwa beneficjenta: ……………………………………………………………………….……………………………………

Tabela 1
(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdego beneficjenta)

5

6

7

Jednostka zastosowana do przeliczenia
[tony, sztuki, litry, itp.]

4

Ilość przeliczona na jednostkę z wykazu
produktów i grup produktów, ze względu na
1)
które mogą być tworzone GPR

3

Jednostka z faktury

2

Rodzaj produktu
(np. pszenica,
owies, żyto, itp.)

Ilość z faktury/rachunku

Numer faktury VAT/
rachunku

1

Data wystawienia faktury VAT/ rachunku
(RRRR-MM-DD)

Lp.

Data sprzedaży/
dokonania dostawy towarów
(RRRR-MM-DD)

Wartość sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany

8

9

Przychody ze sprzedaży produktów lub grupy produktów ze względu na które beneficjent został uznany

Ilość i wartość netto
przychodów grupy ze
sprzedaży produktów ze
Wartość netto względu na które beneficjent
został uznany,
OGÓŁEM
wytworzonych w
(w tym sprzedaż
gospodarstwach jego
produktów
członków ogółem
niepochodzących
od członków
beneficjenta)
ilość
(zł)
[w tonach,
Wartość netto

10

sztukach,
litrach, itp.]

(zł)

11

12

Ilość i wartość netto przychodów grupy ze sprzedaży produktów ze względu na które
beneficjent został uznany,
wytworzonych w gospodarstwach jego członków i sprzedanych odbiorcom
niebędącym członkami beneficjenta/współmałżonkiem członka
beneficjenta/podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób
bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem 2)

ilość
[w tonach,
sztukach,
litrach, itp.]
13

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

NIP/PESEL
Wartość netto
Nazwa nabywcy z
Adres nabywcy z
nabywcy z
(zł)
faktury VAT/rachunku faktury VAT/rachunku
faktury
VAT/rachunku
14

15

16

17

1*

Ilość i wartość
2*
sprzedanych przez
beneficjenta produktów  3
ogółem
n
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Tabela 2
(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdego beneficjenta)

Lp.

Kod CN produktu przetworzonego**

Data sprzedaży/
dokonania dostawy towarów
przetworzonych (RRRR-MM-DD)

Data wystawienia faktury VAT/
rachunku
(RRRR-MM-DD)

Numer faktury VAT/
rachunku

Rodzaj produktu przetworzonego

Ilość z faktury/rachunku

Jednostka z faktury

Ilość przeliczona na jednostkę z
wykazu produktów i grup produktów,
ze względu na które mogą być
1)
tworzone GPR

Jednostka zastosowana do
przeliczenia
[tony, sztuki, litry, itp.]

Wartość sprzedaży produktów przetworzonych, wyprodukowanych przez beneficjenta, objętych załącznikiem l do Traktatu o funkcjonowaniu UE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych

Ilość i wartość netto przychodów
Wartość netto grupy ze sprzedaży produktów
Ilość i wartość netto przychodów grupy ze sprzedaży produktów przetworzonych, wytworzonych z
OGÓŁEM
przetworzonych, wytworzonych
produktów lub grupy produktów ze względu na które grupa producenów została uznana,
produktów
z produktów lub grupy
wyprodukowanych przez jej członków oraz sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami
przetworzonych produktów ze względu na które
grupy/współmałżonkiem członka grupy/podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w
(w tym sprzedaż
grupa producenów została
sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem grupy lub jego współmałżonkiem2)
produktów
uznana i wyprodukowanych
wytworzonych z
przez jej członków ogółem
produktów
ilość
ilość
NIP/PESEL
niepochodzących
[w tonach, Wartość netto w
Nazwa nabywcy z
Adres nabywcy z faktury
nabywcy z
od członków grupy) [w tonach, Wartość netto w zł
sztukach,
sztukach,
zł
faktury VAT/rachunku
VAT/rachunku
faktury
(zł)
litrach, itp.]
litrach, itp.]
VAT/rachunku
11

12

14

13

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

Ogółem:

15

16

17

18

1***

Ilość i wartość
sprzedanych produktów
przetworzonych przez
beneficjenta  ogółem

2
3
n

Oświadczam, że powyższy wykaz faktur VAT/rachunków jest dokładny i zgodny z posiadanymi i przechowywanymi przez beneficenta dokumentami.

………….……..……….……
Miejscowość i data

…………………………...……………………………………………..

……………………………………………………….………

Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
beneficjenta

Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
beneficjenta

………….……..……….……
Pieczęć firmowa

…………………...…………………………………………….………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
beneficjenta

……………………………………………………….………
Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
beneficjenta

Należy podać rodzaj produktu lub grupy produktów np.: pszenica, owies, żyto, itp.
Należy podać kod CN produktu przetworzonego, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu UE.
Należy podać rodzaj/nazwę produktu przetworzonego.
Należy podać jednostkę, o której mowa w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
(Dz. U. poz. 577).
2) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 tiret trzecie i pkt 2 tiret trzecie, ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie oraz § 14 ust. 1 pkt 3 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), rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 25 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.
*
**
***
1)
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Załącznik nr 2 do wniosku o płatność

Symbol formularza: W-1.2/400
UWAGA: Przed wypełnieniem załącznika należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o płatność

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

Wykaz faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzających wartość i ilość produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent
został uznany, wytworzonych przez poszczególnych jego członków oraz sprzedanych do beneficjenta
w okresie od _ _ -_ _-_ _ _ _r. do _ _ -_ _-_ _ _ _r.
Nazwa beneficjenta: ……………………………………………………………………….…………………………………...
Tabela nr 1
(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdego beneficjenta)

Lp.

Nazwisko i imię członka beneficjenta /
PESEL lub REGON / Numer
identyfikacyjny producenta rolnego

Rodzaj produktu
(np. pszenica,
owies, żyto, itp.)

Numer faktury
VAT/rachunku

1

2

3

4

Data sprzedaży/
Data wystawienia
dokonania
faktury
dostawy
VAT/rachunku
produktów
(rrrr-mm-dd)
(rrrr-mm-dd)
6

5

Ilość z faktury
VAT/rachunku

7

Ilość przeliczona na
Jednostka
jednostkę z wykazu
zastosowana
produktów i grup
Jednostka z
do przeliczenia
produktów, ze względu
faktury
[tony, sztuki,
na które mogą być
litry, itp.]
tworzone GPR1)
8

9

10

Wartość netto w zł

11

1

2

...

Ogółem wartość skupu produktów lub grupy produktów:
Ilość i wartość dostarczonych
przez członków do
beneficjenta produktów ogółem

1*
2*
3*
...
n
Razem
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Oświadczam, że powyższy wykaz faktur VAT/rachunków jest dokładny i zgodny z posiadanymi i przechowywanymi przez grupę dokumentami.

…………………...…………………………………………….………
Pieczęć firmowa

……………………………………….

Miejscowość i data

1)

*

…………………...……………………………………………………………………….
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

Należy podać jednostkę, o której mowa w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej
wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577).
Należy podać rodzaj produktu lub grupy produktów np.: pszenica, owies, żyto, itp.
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Załącznik nr 3 do wniosku o płatność

Symbol formularza: W-1.3/400

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

Wypełnia ARiMR
Znak sprawy:
Numer dokumentu:

Sprawozdanie z realizacji planu biznesowego
1)
za okres od ……./……./20……. do ……./……./20……. r., tj. za …. rok działalności grupy
Nazwa beneficjenta: ………………………………………….…………………………………...
TABELA 1. Wykaz działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym na dany rok realizacji / cały okres realizacji1)
(należy odpowiednio zmodyfikować liczbę wierszy w tabeli wg potrzeb każdego beneficjenta)

Nr

2)

Planowane działania i inwestycje zatwierdzone w planie
biznesowym na dany okres realizacji
(nazwa, zakres rzeczowo-ilościowy oraz środki podejmowane w
celu jego realizacji)

Rzeczywiście zrealizowany zakres działania w stosunku do zakresu ujętego w planie
biznesowym

2

3

1

Cel 1: Dostosowane produktów rolnych i procesu produkcyjnego członków grupy do wymogów rynkowych
1.1
1.2
1.3
n
Cel 2: Wspólne wprowadzanie towarów do obrotu, w tym:przygotowanie do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych
2.1
2.2
2.3
n
Cel 3: Ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów
rolnych
3.1
3.2
3.3
n
Cel 4: Rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych
4.1
4.2
4.3
n
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Cel 5: Organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji
5.1
5.2
5.3
n
Cel 6: Ochrona środowiska i klimatu
5.1
5.2
5.3
n

………………………………………………………………………………..
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

1) Wypełnić za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty rok prowadzenia działalności za który beneficjent ubiega się o płatność, a w przypadku wniosku o płatność za piąty rok prowadzenia działalności – za cały
okres realizacji planu biznesowego.
2) Numer działania/inwestycji zgodny z planem biznesowym.
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Załącznik nr 4 do wniosku o płatność

Symbol formularza:

MSP_1/16

Oświadczenie beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa, wraz z dokumentami potwierdzającymi wielkość
prowadzonego przedsiębiorstwa *
W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy w ramach:

Nr i nazwa działania/poddziałania

Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

oświadczam, że zgodnie z definicją określoną w Zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw
mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36) jestem:

(wybierz z listy)
status przedsiębiorstwa

1. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym: dzień/miesiąc/rok) :

Typ przedsiębiorstwa:
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pozostaje w relacji powiązania z innymi podmiotami:
2.

(wybierz z listy)

Jeżeli tak, należy podać liczbę podmiotów powiązanych i wypełnić załącznik A (w zakresie danych przedsiębiorstwa ubiegającego się o
przyznanie pomocy; o ile nie został już wypełniony) i załącznik C dla każdego przedsiębiorstwa powiązanego odrębnie )

Przedsiębiorstwa pozostające w relacji powiązania z przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób
fizycznych działających wspólnie, prowadzące swoją działalność lub jej część na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych (co podmiot ubiegający o
przyznanie pomoc) również należy uwzględnić powyżej jako powiązane.

3.

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy pozostaje w relacji partnerstwa z innymi
podmiotami:

(wybierz z listy)

Jeżeli tak, należy podać liczbę podmiotów partnerskich i wypełnić załącznik A (w zakresie danych przedsiębiorstwa ubiegającego się o
przyznanie pomocy; o ile nie został już wypełniony) oraz załącznik B dla każdego przedsiębiorstwa partnerskiego odrębnie )

4. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest przedsiębiorstwem samodzielnym:

(wybierz z listy)

Skumulowane dane przedsiębiorstwa wykorzystane przy obliczaniu kategorii przedsiębiorstwa
(łącznie z danymi podmiotów partnerskich i powiązanych)

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym

rokn

W latach wcześniejszych

rokn-1

rokn-2

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
5a) umów o pracę
5b) umów o dzieło
5 5c) umów zlecenia
5d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
5e) innych tytułów
Razem w RJR:
6.
7.

Roczny obrót

(w EUR

na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)
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rokn-3

rokn-4

rokn-5

rokn-6

1. Oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, fałszywych bądź stwierdzających nieprawdę oświadczeń, wynikającej z przepisu
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).
2. Ponadto zobowiązuję się do udostępnienia na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentów niezbędnych do weryfikacji oświadczenia o
wielkości przedsiębiorstwa.
3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z:
art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego 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 bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z dnia 20 czerwca 2014
r., str. 48), jeżeli ogólna ocena prowadzi do ustalenia poważnej niezgodności albo jeżeli ustalono, że beneficjent przedstawił fałszywe dowody w celu otrzymania
wsparcia lub w wyniku zaniedbania nie dostarczył niezbędnych informacji, wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości. Beneficjenta dodatkowo wyklucza się z takiego
samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność, oraz w kolejnym roku kalendarzowym. 1)
art. 32 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1267) pomoc pobrana nienależnie podlega zwrotowi wraz z odsetkami. Pomocą pobraną nienależnie jest pomoc wypłacona beneficjentowi m.in. niezgodnie
z przepisami albo z naruszeniem przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych dotyczących przyznawania pomocy 1)

(data i podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy/osoby reprezentującej podmiot/pełnomocnika podmiotu)

Załączniki:

Liczba

Załącznik A do Oświadczenie beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa
Załącznik B do Oświadczenie beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa
Załącznik C do Oświadczenie beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa
*

Załącznik składany, w przypadku braku potwierdzenia, na etapie przyznania pomocy finansowej, na podstawie danych rzeczywistych za pełny okres obrachunkowy
beneficjenta, faktu prowadzenia jednego z przedsiębiorstw określonych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
1)

Należy wykreślić rozporządzenie nie dotyczące Programu, w ramach którego podmiot ubiega się o pomoc
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MSP-1_A/16
………………………………………………………………………...…
Znak sprawy

Załącznik A
do Oświadczenia beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa
DANE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORSTWA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym
rok n

W latach wcześniejszych
rok n-1

rok n-2

rok n-3

rok n-4

rok n-5

rok n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
1a) umów o pracę
1b) umów o dzieło

1. 1c) umów zlecenia
1d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
1e) innych tytułów
Razem w RJR:

2.
3.

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)

(data i podpis podmiotu ubiegającego się o
pomoc/osoby reprezentującej
podmiot/pełnomocnika podmiotu)
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MSP-1_B/16
………………………………………………………………………...…
Znak sprawy

Załącznik B
do Oświadczenia beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORSTWA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
I. DANE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO
1. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:
3. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):

2. NIP:
4. Udział w kapitale lub prawie głosu (w procentach) :

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym
rok n

W latach wcześniejszych
rok n-1

rok n-2

rok n-3

rok n-4

rok n-5

rok n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
5a) umów o pracę
5b) umów o dzieło

5 5) umów zlecenia
5d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
5e) innych tytułów
Razem w RJR:

6.
7.

-

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)

8. Czy przedsiębiorstwo partnerskie jest w relacji powiązania z innymi podmiotami:

(wybierz z listy)

(Jeżeli tak, to należy wypełnić część II odrębnie dla każdego podmiotu powiązanego z przedsiębiorstwem partnerskim względem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

II. DANE PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO Z PRZEDSIĘBIORSTWEM PARTNERSKIM WZGLĘDEM PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
9. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:
11. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):

10. NIP:

12. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w
relacji powiązania z przedsiębiorstwem
partnerskim względem podmiotu
(wybierz z listy)
ubiegającego się o przyznanie pomocy
polegającej na:
13.1. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji powiązania z przedsiębiorstwem partnerskim względem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy za
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie:

(wybierz z listy)

13.2. Jeżeli na pytanie 13.1 wybrano odpowiedź "TAK", to czy przedsiębiorstwa te prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym
właściwym rynku lub rynkach pokrewnych:

(wybierz z listy)

13.3. Jeżeli na pytanie 13.2. wybrano
odpowiedź "NIE", to należy opisać jakie
rodzaje działalności faktycznie wykonują
oba przedsiębiorstwa:
14. Czy przedsiębiorstwo jest w relacji powiązania lub partnerstwa z innymi podmiotami:

(wybierz z listy)

(Jeżeli tak to w danych wskazywanych poniżej należy uwzględnić również dane tych podmiotów)

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym
rok n

W latach wcześniejszych
rok n-1

rok n-2

rok n-3

rok n-4

rok n-5

rok n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
15a) umów o pracę
15b) umów o dzieło

15. 15c) umów zlecenia
15d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
14e) innych tytułów
Razem w RJR:

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót

16. (w EUR na koniec roku obrachunkowego)
Roczna suma bilansowa

17. (w

EUR)

(data i podpis podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy/osoby reprezentującej
podmiot/pełnomocnika podmiotu)
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MSP-1_C/16
………………………………………………………………………...…
Znak sprawy

Załącznik C
do Oświadczenia beneficjenta o wielkości przedsiębiorstwa
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO Z PRZEDSIĘBIORSTWEM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
I. DANE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO
1. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:
3. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):

2. NIP:
4. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w
relacji powiązania z podmiotem
ubiegającym się o przyznanie pomocy
polegającej na:

(wybierz z listy)

5.1. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji powiązania z przedsiębiorstwem ubiegającym się o przyznanie pomocy pomoc za pośrednictwem osoby fizycznej
(wybierz z listy)
lub grupy osób fizycznych działających wspólnie:
5.2. Jeżeli na pytanie 5.1. wybrano odpowiedź "TAK", to czy przedsiębiorstwa te prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym
rynku lub rynkach pokrewnych:

(wybierz z listy)

5.3. Jeżeli na pytanie 5.2. wybrano
odpowiedź "NIE", to należy opisać jakie
rodzaje działalności faktycznie wykonują
oba przedsiębiorstwa:

Dane przedsiębiorstwa powiązanego

W ostatnim roku
obrachunkowym
rok

n

W latach wcześniejszych
rok

n-1

rok

n-2

rok

n-3

rok

n-4

rok

n-5

rok

n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
6a) umów o pracę
6b) umów o dzieło
6. 6c) umów zlecenia
6d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
6e) innych tytułów
Razem w RJR:
7.

-

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
8.
(w EUR)
9. Czy przedsiębiorstwo powiązane jest w relacji partnerstwa z innymi podmiotami:
(Jeżeli tak. to należy wypełnić część II dla każdego podmiotu partnerskiego względem podmiotu powiązanego odrębnie)

(wybierz z listy)

10. Czy przedsiębiorstwo powiązane jest w relacji powiązania z innymi podmiotami:

(wybierz z listy)

(Jeżeli tak, to należy wypełnić część III dla każdego podmiotu powiązanego względem podmiotu powiązanego odrębnie)

II. DANE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO W STOSUNKU DO PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO Z PODMIOTEM UBIEGAJĄCYM SIĘ O
PRZYZNANIE POMOCY
11. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:
12. NIP:

13. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):

14. Udział w kapitale lub prawie głosu
(w procentach) :

15. Czy przedsiębiorstwo partnerskie jest w relacji powiązania z innymi podmiotami:

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

(wybierz z listy)

(Jeżeli tak, to w danych wskazywanych poniżej należy uwzględnić również dane podmiotów powiązanych)

W ostatnim roku
obrachunkowym
rok

n

W latach wcześniejszych
rok

n-1

rok

n-2

rok

n-3

rok

n-4

rok

n-5

rok

n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
16a) umów o pracę
16b) umów o dzieło

16. 16c) umów zlecenia
16d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
16e) innych tytułów
Razem w RJR:

17.
18.

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)
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III. DANE PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO W STOSUNKU DO PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO Z PODMIOTEM UBIEGAJĄCYM SIĘ O
PRZYZNANIE POMOCY
19. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:
21. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):

20. NIP:
22. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w
relacji powiązania z przedsiębiorstwem
powiązanym względem podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy
polegającej na:

(wybierz z listy)

23.1. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji powiązania z przedsiębiorstwem powiązanym względem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy za
pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie:

(wybierz z listy)

23.2. Jeżeli na pytanie 23.1 wybrano odpowiedź "TAK", to czy przedsiębiorstwa te prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym
(wybierz z listy)
rynku lub rynkach pokrewnych:
23.3. Jeżeli na pytanie 23.2. wybrano
odpowiedź "NIE", to należy opisać jakie
rodzaje działalności faktycznie wykonują
oba przedsiębiorstwa:
24. Czy przedsiębiorstwo jest w relacji powiązania lub partnerstwa z innymi podmiotami:

(wybierz z listy)

(Jeżeli tak, to w danych wskazywanych poniżej należy uwzględnić również dane tych podmiotów)

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym

rok n

W latach wcześniejszych
rok n-1

rok n-2

rok n-3

rok n-4

rok n-5

rok n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
25a) umów o pracę
25b) umów o dzieło

25. 25c) umów zlecenia
25d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
25e) innych tytułów
Razem w RJR:

26.
27.

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)

(data i podpis podmiotu ubiegającego się o
przyznanie pomocy/osoby reprezentującej
podmiot/pełnomocnika podmiotu)
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Załącznik nr 5 do wniosku o płatność 1)

Symbol formularza: O-1/400

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

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

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

…………………………….…………
Miejscowość, data

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

Oświadczenia pełnomocnika dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1)
2)
3)

4)

5)

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) i zrozumiałem(am), 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);
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe);
zebrane dane osobowe na podstawie, o której mowa w pkt. 4, będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 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 20142020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627), 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. poz. 1284 oraz z 2018 r. poz. 1151);

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, np. 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 pomocy finansowej 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 od dnia otrzymania
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 płatność 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 może być np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
6)

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

1)

Załącznik składany, w przypadku gdy beneficjent ubiegający się o przyznanie płatności ustanowił pełnomocnika do występowania w jego imieniu.

TGPiOP_2018/06

