Instrukcja składania wniosków/dokumentów w ramach poddziałania
6.1 „Premie dla młodych rolników” PROW 2014-2020 za pomocą platformy ePUAP
1. Złożenie wniosku przez Internet z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ARiMR
wymaga posiadania konta z Profilem Zaufanym (szczegółowa instrukcja dotycząca tego jak
założyć Profil Zaufany dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profilzaufany).
2. Należy wejść na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta
3. W oknie wyszukania należy wpisać np. Poddziałanie 6.1 i wybrać z listy wartość
„Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników”.

Efektem powyższego powinno być wyszukanie sprawy w kategorii Rolnictwo o tytule
„Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników” lub przejście bezpośrednio do wniosku.
4. Po przejściu do szczegółów sprawy należy wybrać Oddział Regionalny (odpowiedni dla
wnioskodawcy / beneficjenta), do którego skierowana zostanie sprawa. W celu wybrania
urzędu, do którego należy skierować sprawę najlepiej jest skorzystać z opcji „Pokaż wszystkie
urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”, która pokaże tylko te Oddziały Regionalne, które
obsługują wniosek przez ePUAP (należy wybrać odpowiedni urząd poprzez kliknięcie
w „Wybierz”).

5. Po wybraniu urzędu automatycznie uzupełni się on jako adresat danego wniosku. Następnie
należy wybrać przycisk „Załatw sprawę”.

6. Po wybraniu „Załatw sprawę” nastąpi przekierowanie do logowania do platformy ePUAP
poprzez Profil Zaufany lub inną z dostępnych usług uwierzytelniania podanych na stronie
logowania.
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7. Po zalogowaniu się do platformy ePUAP nastąpi automatycznie przekierowanie do wybranej
sprawy. We wniosku będą uzupełnione pola „Od” i „Do”. Należy wybrać „Typ dokumentu”
(wniosek o przyznanie pomocy albo aktualizacja biznesplanu albo wniosek o płatność I raty
pomocy albo wniosek o płatność II raty pomocy albo informacja o realizacji warunków w piątym
roku od dnia wypłaty I raty pomocy albo inne), w wymaganych sytuacjach „Cel złożenia
dokumentów” (złożenie wniosku albo zmiana / aktualizacja wniosku albo korekta wniosku albo
wycofanie wniosku), ewentualnie wpisać „Znak sprawy” (nie dotyczy składania wniosku o
przyznanie pomocy) oraz obowiązkowo załączyć skan wypełnionego wniosku/dokumentu wraz
z innymi niezbędnymi załącznikami (np. biznesplan itp.) i przejść „Dalej”.

8. Następnie należy wniosek podpisać, po wybraniu przycisku „Podpisz” nastąpi automatyczne
przekierowanie na odpowiednią stronę, gdzie rozpocznie się proces podpisania dokumentu
elektronicznego. Po podpisaniu należy przy pomocy przycisku „Wyślij” przekazać wniosek do
wybranego wcześniej urzędu. Przed wysłaniem należy zwrócić uwagę czy na dokumencie jest
informacja „Wszystkie podpisy prawidłowe”. Po wysłaniu dokumentów/wniosku, na skrzynkę
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odbiorczą beneficjenta w ePUAP powinno przyjść (czasami po kilkunastu minutach) Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia, co stanowi dowód złożenia prawidłowego wniosku.
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