Informacje wyjaśniające w zakresie prawidłowego wypełnienia
załącznika do wniosku o płatność końcową – Sprawozdanie z realizacji operacji dla typu
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ZALECENIA OGÓLNE
Sprawozdanie z realizacji operacji sporządzane jest na formularzu udostępnionym przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stanowi ono załącznik do wniosku o płatność końcową
w zakresie operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020.
W części dotyczącej danych indentyfikacyjnych Beneficjenta należy wypełnić odpowiednie pola,
zgodnie ze stanem faktycznym. W zależności od statusu prawnego Beneficjenta należy wypełnić tylko
te pola, które go dotyczą.
I. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA GOSPODARSTWA
Dane w zakresie pkt 1 i 2 należy wypełnić zgodnie ze wskazanym we wniosku o przyznanie pomocy
obszarem wsparcia związanym z rozwojem produkcji:
- prosiąt,
- mleka krowiego.
W pkt 1 i 2 należy podać liczbę loch i krów wg stanu na dzień złożenia wniosku o płatność.
Dane dotyczące pkt 3 dotyczą wszystkich Beneficjentów. Należy wypełnić je wg analogicznych zasad,
jak na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy. Do obliczenia wielkość ekonomiczna
gospodarstwa (SO) można posłużyć się kalkulatorem obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstw
(SO) pt. „Spr_z_U_WE”, dostępnym na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/pomocunijna/prow-2014-2020/kalkulator-obliczania-wielkosci-ekonomicznej-gospodarstw-so.html.
W odniesieniu do pkt 5, w pozycji 5.1 i 5.2 użyte sformułowanie „pełny ostatni rok” oznacza ostatni rok
kalendarzowy/obrachunkowy, poprzedzający dzień złożenia wniosku o płatność. W przypadku gdy
Beneficjenci nie będą posiadali danych z pełnego ostatniego roku, należy wpisać w pozycji 5.1
Przychody = 0,00 zł, w pozycji 5.2 Rozchody = 0,00 zł
II. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA OPERACJI
W przypadku Beneficjentów - osób wspólnie wnioskujących należy podać (zarówno w przypadku
wskaźników jak i kwot) łączne dane dla całej operacji, czyli w odniesieniu do wszystkich
Beneficjentów.
Należy zwrócić szczególną uwagę na jednostki, w jakich wpisywane są wskaźniki. W przypadku
silosów paszowych, które odpowiadają wskaźnikowi magazyny paszowe (wybudowane lub
zmodernizowane) należy wpisać ich powierzchnię w m2.
W przypadku sprzętu ruchomego do tabeli należy wpisywać dane dotyczące zakupionego
kompletnego sprzętu takiego jak maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie, nie zaś
poszczególnych jego elementów składowych, w szczególności przy zakupie dużych ilości
wyposażenia, np. 100 szt. poideł oraz 50 mat legowiskowych – należy je wykazywać w tabeli jako 2
sztuki (2 komplety).
Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) oraz Koszty kwalifikowalne operacji (w zł bez VAT) należy
wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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