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

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” – załączniki
Termin złożenia
dokumentu

Nazwa dokumentu

Dodatkowe informacje

Materiał graficzny

Załącznik składany dla każdej działki
ewidencyjnej zadeklarowanej we wniosku.

Oświadczenie
współposiadacza o
wyrażeniu zgody na
ubieganie się o
przyznanie płatności
przez rolnika
wnioskującego o
płatność

O-1/01

Załącznik składany w przypadku, gdy co najmniej
jedna działka rolna jest przedmiotem
współposiadania. Zgoda nie jest wymagana, gdy
miałaby pochodzić od małżonka wnioskodawcy.

O-1/395

Załącznik składany w przypadku, gdy warunek
posiadania minimalnej powierzchni użytków
rolnych lub warunek posiadania zwierząt w
zakresie pakietu 5, 6, 11 i 12, rolnik spełnia
łącznie z co najmniej jednym rolnikiem
ubiegającym się o przyznanie płatności
ekologicznej.

O-2/395

Załącznik składany w przypadku, gdy rolnik
ubiega się o przyznanie płatności w ramach
wariantu 10.1.1. lub wariantu 10.2. oraz w
przypadku, gdy w trakcie realizacji zobowiązania
ekologicznego w ramach wariantu 4.1.1. lub
wariantu 4.2, zostanie zakończony okres
konwersji

O-3/110

Załącznik składany w przypadku gdy warunek
posiadania zwierząt spełnia małżonek rolnika
ubiegającego się o przyznanie płatności w
ramach pakietu 5, 6, 11 i 12.

Oświadczenie o grupie
rolników, ubiegających
się o przyznanie
płatności ekologicznej
(PROW 2014-2020)
Załączniki do
wniosku o
przyznanie
płatności
ekologicznej
(PROW 2014-2020)

Symbol
dokumentu

Oświadczenie o
utrzymaniu minimalnej
obsady drzew, przez 2
lata od zakończenia
realizacji zobowiązania
ekologicznego w
zakresie upraw
sadowniczych
Oświadczenie małżonka
rolnika o wyrażeniu
zgody na przyznanie
płatności ekologicznej z
uwzględnieniem
zwierząt, będących w
jego posiadaniu
Dowody
potwierdzające, że
wnioskodawca jest
rolnikiem aktywnym
zawodowo

Dokument
zewnętrzny

Dokument składany
w trakcie
postępowania –
do 31 października

Zaświadczenie wydane
przez podmiot
prowadzący rejestr
koniowatych

Z-1/110

Dokument składany
w terminie
określonym do

Informacja o
realizowanym
zobowiązaniu

P-1/110

Załączniki składane, jeżeli rolnik wskazał we
wniosku, że administruje portem lotniczym lub
stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi
lub wodociągami lub świadczy usługi przewozu
kolejowego lub świadczy usługi w zakresie
obrotu nieruchomościami i jest jednocześnie
rolnikiem aktywnym zawodowo.
Dokument składany w przypadku gdy rolnik lub
małżonek rolnika, wnioskującego o płatność
ekologiczną w zakresie pakietu 5. Uprawy
paszowe na gruntach ornych w okresie
konwersji, pakietu 11. Uprawy paszowe na
gruntach ornych po okresie konwersji, pakietu 6.
Trwałe użytki zielone w okresie konwersji lub
pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie
konwersji, jest posiadaczem koni.
Dokument składany, jeżeli rolnik w danym roku
nie zamierza ubiegać się o przyznanie kolejnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
składania
wniosków o
przyznanie
płatności
bezpośredniej – od
15 marca do 16
maja 2016

płatności ekologicznej do określonych gruntów
objętych zobowiązaniem ekologicznym.

