Potwierdzenie przyjęcia przez
Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
/pieczęć/

W-2/140

WNIOSEK
o płatność w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Znak sprawy ……………………………………………………….……………………..…………..

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

Numer dokumentu ………………………………………...……………………..…………..

I. CEL ZŁOŻENIA

Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat.

Wniosek

Korekta wniosku na wezwanie nr ………………………………………………………………...……

Zmiana do wniosku

Wycofanie wniosku

II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
1. NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA ROLNEGO

2. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
2.2. Pierwsze imię / Skrócona nazwa podmiotu 2.3. Drugie imię / Organ założycielski jednostki organizacyjnej

2.1. Nazwisko / Nazwa podmiotu

nieposiadającej osobowości prawnej

2.5. REGON

2.4. PESEL

lub Kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
(Wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

2.6. NIP
Nie dotyczy osoby fizycznej, ktora nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług

3. ADRES PRODUCENTA ROLNEGO
3.1. Województwo

3.2. Powiat

3.3. Gmina

3.4. Miejscowość

3.5. Ulica

3.6. Nr domu

3.8. Kod pocztowy

3.9. Poczta

3.7. Nr lokalu

3.10. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

Wypełnienie ułatwi ARiMR kontakt z wnioskodawcą

III. SYSTEM JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
4. SYSTEM JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK
Należy zaznaczyć znakiem „X” kwadrat przy nazwie systemu jakości żywności. Jeżeli wniosek dotyczy ChNP-ChOG, GTS należy wpisać nazwę produktu, którego dotyczy wniosek

Chronione Nazwy Pochodzenia
i Chronione Oznaczenia Geograficzne ………………………...…………….…………...……………..…..………………………………...
Nazwa produktu
Gwarantowane Tradycyjne Specjalności ………………………..……………….…………………………..………………………………...
Nazwa produktu
Rolnictwo ekologiczne

Integrowana Produkcja Roślin

Jakość Tradycja

Quality Meat Program
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IV. INFORMACJE O PRODUKCJI OBJĘTEJ SYSTEMEM JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
5. RODZAJ I WIELKOŚĆ PRODUKCJI
Wielkość produkcji w okresie pomocy
objętym wnioskiem

Rodzaj produktu rolnego
(wytworzonego w ramach systemu jakości żywności)

Wartość produkcji
(w zł)

Jeśli więcej niż
1 produkt
w tym Rodzaju,
wpisać „X”

Kg

Mięso świeże (i podroby)

Litrów
Sztuk
Kg

Produkty wytworzone na bazie mięsa
(podgotowanego, solonego, wędzonego etc.)

Litrów
Sztuk
Kg

Sery

Litrów
Sztuk

Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja,
produkty mleczne z wyłączeniem masła etc.)

Kg
Litrów
Sztuk
Kg

Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje etc.)

Litrów
Sztuk
Kg

Owoce, warzywa i zboża świeże lub przetworzone

Litrów
Sztuk
Kg

Napoje wytwarzane z ekstraktów roślinnych

Litrów
Sztuk
Kg

Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty
wytwarzane z nich

Litrów
Sztuk
Kg

Inne produkty żywnościowe

Litrów
Sztuk

V. PŁATNOŚĆ
6. WNIOSKOWANA KWOTA PŁATNOŚCI (w zł / gr)
Uwaga: Pomoc nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT). Kwotę poniesionych kosztów należy podać w wysokości netto.

Słownie: …………………………………...……………………………………………………………………………………………/……...…

VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
7. LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM
Należy wpisać liczbę załączników (cyfrą)
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8. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU

Obok nazwy załącznika wpisuje się jego znak (jeśli został mu nadany) oraz datę wydania dokumentu. Jeżeli załącznikiem jest oświadczenie należy podać jego datę.

Certyfikaty i świadectwa jakości
Wypełnia się gdy wniosek dotyczy systemów: Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.
…………………………………………………….
Znak dokumentu

Kopia certyfikatu zgodności.

……………………………………………………
Data wydania
…………………………………………………….
Znak dokumentu

Kopia świadectwa jakości handlowej.

……………………………………………………
Data wydania
Wypełnia się gdy wniosek dotyczy systemu produkcji ekologicznej produktów rolnych
…………………………………………………….
Znak dokumentu
……………………………………………………
Data wydania

Kopia certyfikatu.

Wypełnia się gdy wniosek dotyczy systemu Integrowanej Produkcji Roślin
Kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie Integrowanej Produkcji Roślin,
kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie Integrowanej Produkcji, wydanego w 2013 r.
__________________________________________________________

*) Załącznik dopuszczalny tylko z wnioskiem skladanym w 2014 r.

*

…………………………………………………….
Znak dokumentu
……………………………………………………
Data wydania

Wypełnia producent rolny uczestniczący w systemie „Jakość Tradycja”.

Kopia certyfikatu zgodności.

…………………………………………………….
Znak dokumentu
……………………………………………………
Data wydania

Wypełnia producent rolny uczestniczący w systemie Quality Meat Program.

Kopia certyfikatu zgodności.

…………………………………………………….
Znak dokumentu
……………………………………………………
Data wydania

Załącznik W-2A/140
Do wniosku dołączam na formularzu W-2A/140 - Oryginał zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów
księgowych dla wszystkich transakcji związanych z operacją lub jego kopię potwierdzoną za zgodność
TAK
NIE
z oryginałem przez upoważnionego pracownika ARiMR.
Należy postawić znak X w polu oznaczonym TAK lub NIE
Załącznik jest wymagany, jeśli wnioskodawca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a wniosek o przyznanie pomocy
złożył nie wcześniej niż 3 lutego 2011 r.

Inne załączniki, w tym dowody poniesienia kosztów
Nazwa załącznika:
……………………………………………………………………..……..…………………………………………………..…...………..………….……………………..
…………………….………………………………...…………………………………………………………….………………………………………………..…………

Nazwa załącznika:
……………………………………………………………………..……..………………………………………...………..………….……………………...………..
…………………….………………………………...…………………………………………………………….………………………………………………..………

Nazwa załącznika:
……………………………………………………………………..……..………………………………………...………..………….……………………..…………..
…………………….………………………………...…………………………………………………………….………………………………………………..………

Nazwa załącznika:
…..…………………………………………………………………..……..………………………………………...………....………….………………………….…..
...…………………….………………………………...…………………………………………………………….………………………………..…………………....

………………………………………………
Znak dokumentu
………………………………………………
Data wydania
………………………………………………
Znak dokumentu
………………………………………………
Data wydania
………………………………………………
Znak dokumentu
………………………………………………
Data wydania
………………………………………………
Znak dokumentu
………………………………………………
Data wydania
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Nazwa załącznika:
…..…………………………………………………………………..……..………………………………………...………....………….………………………….…..
...…………………….………………………………...…………………………………………………………….………………………………..…………………....

Nazwa załącznika:
…..…………………………………………………………………..……..………………………………………...………....………….………………………….…..
...…………………….………………………………...…………………………………………………………….………………………………..…………………....

………………………………………………
Znak dokumentu
………………………………………………
Data wydania
………………………………………………
Znak dokumentu
………………………………………………
Data wydania

VII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
9. OŚWIADCZENIE PRODUCENTA WNIOSKUJĄCEGO O ZWROT SKŁADKI NA RZECZ GRUPY PRODUCENTÓW
Wypełnia tylko wnioskodawca należący do grupy producentów, składający wraz z wnioskiem dowód poniesienia kosztu - kopię potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej
na rachunek bankowy grupy.

Oświadczam, że ubiegam się o zwrot części lub całości kosztu poniesionego z tytułu opłacenia składki na rzecz grupy producentów o nazwie
....................................……………………………………………………………………………………………………........…………………………………………..,
działającej w formie organizacyjnej wymienionej w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. 2013. poz. 162 j.t., z późn. zm.) oraz, że w roku
poprzedzającym złożenie wniosku o płatność grupa ta realizowała zadania określone w Załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia.
........................................................................................................................................................................................

Czytelny podpis (imię i nazwisko) wnioskodawcy/ osoby upoważnionej/ pełnomocnika

10. INNE OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam że:
1) podane we wniosku dane są zgodne z prawdą;
2) znane mi są zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania: „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3) jestem świadomy(a), że w przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wykluczy mnie ze wsparcia w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 i odzyska wszystkie kwoty, które zostały wypłacone, a także nastąpi wykluczenie mnie z możliwości otrzymania
wsparcia w ramach tego samego środka, o którym mowa w art. 2 lit. d w związku z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września
2005 r. w sprawie wsparcia obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w danym roku oraz
w następnym roku kalendarzowym. Ponadto, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;
4) w okresie pomocy, którego wniosek dotyczy wytworzyłem(am) produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi;
5) nie należę do organizacji producentów, o której mowa w art.122 i 125a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.
ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, ponoszącej z funduszu
operacyjnego w ramach programu operacyjnego koszty, do których odnosi się § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiące
podstawę obliczenia wysokości pomocy finansowej.
2. Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przyznania
pomocy finansowej i płatności w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”,
b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
3. Przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich
dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
4. Przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu
udzielonej pomocy w ramach działania ,,Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW.

11. ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY
Zobowiązuję się do:
1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o:
a) każdej zmianie w zakresie danych objętych wnioskiem,
b) wszystkich faktach mających wpływ na przyznanie płatności w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”,
c) wszystkich faktach, które mają istotny wpływ na zwrot nienależnie lub nadmiernie pobranych z tego tytułu świadczeń;
2) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją, w szczególności
wizytacji oraz kontroli w miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów;
3) przechowywania dokumentów poświadczających spełnienie warunków przyznania pomocy i wypłaty płatności przez okres 5 lat, licząc od dnia
otrzymania ostatniej płatności.

VIII. PODPISANIE WNIOSKU
12. PODPIS WNIOSKODAWCY
........................................................................................................................................................................................

Czytelny podpis (imię i nazwisko) wnioskodawcy/ osoby upoważnionej/ pełnomocnika
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