Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Wniosek o płatność
w ramach działania 133
„Działania informacyjne i promocyjne”1
(wersja 4/2014)

……………………………………………………………………….
znak sprawy

……………………………………………………………………………
/pieczęć kancelarii ARR, numer kancelaryjny, data, godzina przyjęcia oraz
podpis/

I. Cel złożenia
wniosek

korekta wniosku

wycofanie części wniosku

zmiana wniosku

Rodzaj płatności:
częściowa

ostateczna

Nr

II. Dane beneficjenta

2

―

01. Numer CRP:

02. Numer indetyfikacyjny:3
03. Nazwa:

04. Miejsce zamieszkania/siedziba i adres:
4.1. Województwo:

4.2. Powiat:

4.3. Gmina:

4.4. Ulica:

4.5. Nr domu:

4.6. Nr lokalu:

4.7. Miejscowość:

4.8. Kod pocztowy:

4.9. Poczta:

05. Numer NIP:

―

06. Numer REGON:
1

2
3

Uwaga: Przed wypełnieniem formularza wniosku wnioskodawca winien zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność w ramach działania "Działania
informacyjne i promocyjne".
Należy nakleić lub wpisać numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorców otrzymany po rejestracji w ARR
Należy wpisać numer identyfikacyjny beneficjenta, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2012 r., poz. 86 ), nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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III. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta:
07. Imię i nazwisko:
08. Numer NIP:

IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu:
09. Imię i nazwisko:
10. Numer telefonu i numer faxu:
11. Adres e-mail:

V. Dane z umowy o przyznanie pomocy
12. Tytuł operacji:

13.

Nr umowy:

―

14. Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr):

―

VI. Wnioskowana kwota do wypłaty4
15. Całkowity koszt operacji/etapu operacji ( brutto w PLN):
16. Koszty kwalifikowalne operacji/etapu operacji ( w PLN):
17. Wnioskowana kwota do wypłaty (70% kosztów kwalifikowalnych w PLN):
słownie:

18. Za okres:
od

―

―

do

―

(dd-mm-rrrr)

―
(dd-mm-rrrr)

VII. Wykaz załączników
Odpowiednie
zaznaczyć x

19. Załączniki:
1.

Sprawozdanie z realizacji operacji/etapu operacji, w formie papierowej i elektronicznej5

2.

Zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące
poniesione koszty, w formie papierowej i elektronicznej5

3.

Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dokumentujące pokrycie kosztów
kwalifikowalnych

4.

Dowody zapłaty

4

Poziom pomocy wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych.

5

Załącznik należy przygotować na wzorze załączonym do wniosku.
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5.

Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową, beneficjenta lub jego pełnomocnika
lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub kopia6

6.

Materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie
operacji lub jej części

7.

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony (w przypadku gdy
beneficjent wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT) - oryginał lub kopia
Łączna liczba Załączników

20. Inne załączniki:

Łączna liczba Innych załączników

VIII. Oświadczenia
21. Oświadczam, że:
1. informacje zawarte we wniosku o płatność oraz w jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym;
2. operacja określona niniejszym wnioskiem o płatność nie była finansowana z innych środków publicznych i na jej realizację
nie będą wykorzystane inne środki publiczne;
3. jestem świadomy, że w przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywej deklaracji, dana operacja zostanie
wykluczona ze wsparcia EFRROW i agencja płatnicza odzyska wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację
wraz z należnymi odsetkami oraz, że zostanę wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia w ramach tego samego środka

4.

5.
6.

7.

w roku kalendarzowym, w którym dokonano ustalenia oraz następnym roku kalendarzowym7;
przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Rynku Rolnego z siedzibą: 00-400 Warszawa
ul. Nowy Świat 6/12 oraz 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 „Działania
informacyjne i promocyjne",
b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
przyjmuję do wiadomości, że dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii
Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu beneficjentowi pomocy z publicznych środków finansowych, w tym
przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy w ramach działania„Działania informacyjne i promocyjne", będzie
publikowana na stronie internetowej MRiRW.
jestem świadomy, że w przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowanych:
1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowym albo
2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1, z późn. zm), koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%;
8. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania ARR w formie pisemnej:
a) o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności objętych wnioskiem o
płatność
b) o każdej zmianie, która nastąpi od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania ostatecznej płatności.

―

―
Czytelny podpis beneficjenta/osoby upoważnionej

Data (dd-mm-rrrr)

6

Dokument jest składany tylko przy pierwszym wniosku o płatność lub w przypadku zmiany rachunku bankowego przez beneficjenta/cesjonariusza.
art.30 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do
wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
7
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