„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Krasnystaw, dnia 16.10.2017 r.

Informacja dotycząca naborów wniosków 3/2017, 4/2017, 5/2017 oraz 6/2017
Niniejszym informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 09 września 2017 r.
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r.

zmieniającego

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy
wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.
Wzory w/w formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o wpieraniu 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 2017 r. poz. 562, 892, 935 i 1475), uzyskały akceptację Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi i są obowiązujące od dnia 16 października 2017r.
W związku z powyższym przekazujemy obowiązujące wzory formularzy w wersji elektronicznej dla
podmiotów zainteresowanych przyznaniem pomocy w ramach operacji:
I.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Dot. naboru wniosków nr:
5/2017 – 1.1 Rozwój istniejących przedsiębiorstw
6/2017 – 2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i
rekreacyjnej obszaru.
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1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
•
•

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
•
•
•
•
•
•

Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych (.pdf) - otwórz
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)
•
•
•
•
•

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) otwórz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po
wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

5 Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
•
•

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz
•
•

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz
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II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej
Dot. naboru wniosków nr:
3/2017 – 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
4/2017 – 2.3 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
•
•

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 3z)
•
•
•
•

Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.excel) - otwórz
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)
•
•

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
•
•

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
•
•
•
•

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej otwórz
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel) - otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz
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Informujemy również, iż z dniem 09 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego regulacje stosuje się do:
•

„Postępowań w sprawach przyznania pomocy oraz wypłaty pomocy na operacje własne
LGD oraz projekty grantowe, które w dniu 09 września br. były rozpoczęte i jeszcze
niezakończone oraz nowych postępowań w sprawie przyznania oraz wypłaty pomocy,
wszczętych od tego terminu;

•

Postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach
składania wniosków, które rozpoczęły bieg w dniu wejścia w życie tych przepisów lub po
tym dniu, tj. dnia 09 września br. i później (operacje realizowane przez podmioty inne niż
LGD).”
W związku z powyższym oznacza to, że regulacje wynikające ze zmienionego
rozporządzenia należy stosować w ramach postępowań zgodnie z ww. zasadami,
niezależnie od tego na jakim formularzu wniosek został złożony.
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