UMOWA PRZYZNANIA POMOCY NR ….
zawarta w dniu ...................................20... r. w ...................................................
pomiędzy
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II Nr 70, zwaną dalej „Agencją”,
reprezentowaną przez:
..................................................................................................................................,
działającego(ą) na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji nr ………………………..… z dnia
……………..., którego kopię okazano przy podpisaniu umowy,
a
.....................................................................................................................................................
zamieszkałym(-ą) / z siedzibą1) w .............................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP.....................................................................
PESEL ..............................................................
legitymującym (-ą) się: 1)…………………...........…………….
(seria i numer dokumentu tożsamości)

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”
reprezentowanym przez: 1)
.....................................................................................................................................................
na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy2), którego kopię
załączono do umowy 3).

Na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. 2007 Nr 64, poz. 427 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:
§1
1. W związku z wstąpieniem ……………………………………………………………………..
(nazwa Beneficjenta)

w prawa i obowiązki ………………………………………………………………..….. w wyniku
(nazwa dotychczasowego Beneficjenta)

powołania do spadku/ nabycia spadku1) po Pani/Panu ……………………………………………,
co zostało potwierdzone notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia1)/ zaświadczeniem
1

Niepotrzebne skreślić
Pełnomocnictwa
3
Jeśli dotyczy – kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano
we wniosku o przyznanie pomocy
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………………… Sądu w ……………………………………… o zarejestrowaniu wniosku Pana/Pani
……………………………………………… o stwierdzenie nabycia spadku1)/ kopią wniosku
o stwierdzenie nabycia spadku1)/ postanowieniem ………………… ………………… Sądu
w …………………… o stwierdzeniu nabycia spadku przez …………………………………………1),
wydanym/złożonym w dniu ………, znak ………………………………… ; 1)
nabyciem przedsiębiorstwa/ gospodarstwa rolnego1) …………………………………, co potwierdza
umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego, zawarta pomiędzy
………………………………………………… w dniu
……………………… przed notariuszem
…………………………………………………, oraz przejęciem długu/i cesją wierzytelności1)
wynikających z umowy przyznania pomocy nr …………… z dnia …………………zawartej pomiędzy
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a …………………………………;1)
Beneficjent oświadcza, iż przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją umowy przyznania
pomocy nr …………………………………………………. z dnia …………………, a Agencja
zobowiązuje się do wypłaty pomocy w wysokości .................................... , która jednakże nie może
przekroczyć różnicy pomiędzy ogólną kwotą pomocy przysługującą podmiotowi uprawnionemu
zgodnie z ww. umową, a kwotą pomocy pozostałą do wypłaty, tj. po uwzględnieniu kwoty pomocy
przyznanej dla dotychczas zrealizowanych etapów operacji, zgodnie z ww. umową. Pomoc zostanie
wypłacona pod warunkiem dalszej realizacji operacji będącej przedmiotem umowy przyznania
pomocy z beneficjentem, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w niniejszej umowie.
2. W przywołanej w ust. 1 umowie przyznania pomocy wprowadza się następujące zmiany:
1) postanowienie § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie1):
„Operacja zostanie zrealizowana w: ……………….………......................................................
................................................................................................................................................... .
(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość( - ści), ulica (-e), nr domu/nr lokalu)

na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 3. 4)1)5
2) postanowienie § 4 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„Agencja zobowiązuje się do wypłacenia Beneficjentowi, na warunkach określonych w umowie
oraz na podstawie złożonego wniosku o płatność, pomocy w wysokości
............................................................................. zł (słownie złotych: .....................................
.......................................................................................................), jednak nie więcej niż … % 6)
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji”.1)
3) postanowienie § 4 ust. 2 pkt ........... otrzymuje brzmienie:
„............................ transza w wysokości ..................................................................... zł (słownie
złotych: ....................................................................................................) i nie więcej niż ….. % 6)
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla danego etapu;” 1)
4) postanowienie § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie1):
„Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio
we właściwym oddziale regionalnym wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami
określonymi w załączniku nr 2 do umowy oraz przedstawić oryginały faktur lub dokumentów
4

Dotyczy wyłącznie operacji trwale związanych z nieruchomością

5
6

Poziom pomocy może wynosić 50% kosztów kwalifikowalnych operacji
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o równoważnej wartości dowodowej oraz dowodów zapłaty poniesionych kosztów,
w następujących terminach:
1) po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia … do dnia … 20…r.; 1)78
/ po zakończeniu realizacji …………………… etapu operacji - w terminie od dnia …. do dnia
……………… ……. 20…r. 9)”.1)
5) postanowienie § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ubiegając się o przyznanie pomocy w zakresie określonym we wniosku następcy/ nabywcy1)
o przyznanie pomocy o znaku: …………………… wraz z załącznikami, złożył rzetelnie oraz
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oświadczenia oraz dokumenty,”
6) postanowienie § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych
w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na
formularzu przekazanym przez Agencję wraz ze wzorem umowy przyznania pomocy,
podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji i złożony
w oddziale regionalnym w dniu zawarcia niniejszej umowy.” 1)
7) postanowienie § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji
umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:
1) Beneficjenta na adres:……………………………………………………
2) Agencję na adres:………………………………………………………… .” 1)
3. Beneficjent dołączył do umowy odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 2
umowy przyznania pomocy przywołanej w ust. 1 niniejszej umowy.
4. Pozostałe warunki umowy, o której mowa w ust. 1 nie ulegają zmianie i nadal obowiązują
Strony.
§2
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

........................................................
AGENCJA

........................................................
BENEFICJENT

7

0
0
9
Pkt 1-10 wypełnia się dla operacji wieloetapowych lub obejmujących inwestycje realizowane na podstawie umowy
leasingu; należy w nich wpisać ilość etapów oraz terminy zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji,
jednakże nie więcej niż 10 etapów oraz nie więcej niż 2 terminy złożenia wniosku o płatność w roku kalendarzowym
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