Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez OT ARR
/pieczęć/

Symbol formularza: W-1/3_3.1

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA
3 SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW
SPOŻYWCZYCH poddziałanie 3.1 WSPARCIE NA
PRZYSTĘPOWANIE DO SYSTEMÓW JAKOŚCI
PROW 2014-2020

……….…………………………….
Data, godzina przyjęcia i podpis

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

I. CEL ZŁOŻENIA*
Wniosek

Zmiana wniosku

Korekta wniosku

Wycofanie wniosku

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
1. Imię

3. Data urodzenia

_

2. Nazwisko/nazwa

_

(dzień - miesiąc - rok)
4. Stan cywilny*
4.2. Żonaty/zamężna

4.1. Wolny/-a
5. Adres zamieszkania/siedziby
5.1. Kraj

5.2. Województwo

5.3 Powiat

5.4 Gmina

5.5. Kod pocztowy

5.6. Poczta

5.7. Miejscowość

5.8. Ulica

5.9. Nr domu

5.10. Nr lokalu

5.11. Telefon stacjonarny / komórkowy

5.12. Faks

5.13. E-mail

7. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości

6. PESEL

(wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

8. Numer identyfikacyjny producenta rolnego

9. Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (nadany przez ARR)

10. REGON (jeżeli dotyczy)

11. KRS (jeżeli dotyczy)

12. NIP (dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne)

13. Jako Wnioskodawca oświadczam, że jestem rolnikiem aktywnym zawodowo, pomimo że: (jeżeli dotyczy)*
administruję portem lotniczym

administruję stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi

świadczę usługi przewozu kolejowego

świadczę usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

administruję wodociągami
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14. Imię współmałżonka (jeżeli dotyczy)

16. Data urodzenia współmałżonka (jeżeli dotyczy)

_

15. Nazwisko współmałżonka (jeżeli dotyczy)

_

(dzień - miesiąc - rok)
17. Adres zamieszkania współmałżonka (jeżeli dotyczy)
17.1. Kraj
17.2. Województwo

17.3 Powiat

17.4 Gmina

17.5. Kod pocztowy

17.7. Miejscowość

17.8. Ulica

17.9. Nr domu

17.6. Poczta

17.10.Nr lokalu

17.11. Telefon stacjonarny / komórkowy

17.12. Faks

17.13. E-mail

19. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości współmałżonka
(wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

18. PESEL współmałżonka (jeżeli dotyczy)

20. Numer identyfikacyjny producenta rolnego - współmałżonka (jeżeli dotyczy)

21. Numer w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców - współmałżonka (jeżeli dotyczy i został nadany)

22. REGON współmałżonka (jeżeli dotyczy)

23. Dane pełnomocnika / osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy (jeżeli dotyczy)
23.1. Imię
23.2. Nazwisko
23.3. PESEL

23.4. Kraj

23.5. Województwo

23.6. Powiat

23.7. Gmina

23.8. Kod pocztowy

23.9 Poczta

23.10. Miejscowość

23.11 Ulica

23.9.Nr domu

23.10.Nr lokalu

23.11. Telefon stacjonarny / komórkowy

23.12. Faks

23.13. E-mail
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III. SYSTEMY JAKOŚCI
24. System jakości, którego dotyczy wniosek*
Chronione Nazwy Pochodzenia (CHNP)
nazwa produktu
Chronione Oznaczenia Geograficzne (CHOG)
nazwa produktu
Gwarantowane Tradycyjne Specjalności (GTS)
nazwa produktu
System ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
wyrobów winiarskich
nazwa produktu
Jakość Tradycja
nazwa produktu
Rolnictwo ekologiczne
Integrowana Produkcja Roślin (IP)

Quality Meat Program (QMP)

Pork Quality System (PQS)
Quality Assurance for Food Products (QAFP) -Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej
Quality Assurance for Food Products (QAFP) - Kulinarne mięso wieprzowe
Quality Assurance for Food Products (QAFP) -Wędliny

IV. DODATKOWE INFORMACJE
25. Jako Wnioskodawca jestem członkiem grupy producentów o nazwie: (jeżeli dotyczy)
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

działającej w formie organizacyjnej*:

1.

stowarzyszenie utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)

2.

kółko rolnicze i rolnicze zrzeszenie branżowe utworzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 października 1982 r. o
społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217, z późn. zm.)

3.

spółdzielnia utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r. poz.
1443 z późn. zm.)

4.

grupa producentów rolnych utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów
rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z późń. zm)

wstępnie uznana grupa producentów, organizacja producentów owoców i warzyw, grupa producentów chmielu, utworzona
5. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku
suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. nr 145, poz. 868 z późn. zm.)

6.

izba gospodarcza utworzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009
r. Nr 84, poz. 710 oraz z 2014 r. poz. 1662)

Str. 3
PROW 2014-2020 _ 3 _3.1/1/z

Wnioskodawca zawarł umowę ubezpieczenia produkcji rolnej, innego niż ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w
26. ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 oraz
poz. 892), ważną przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.*

TAK

NIE

TAK

NIE

V. INFORMACJA O POMOCY UZYSKANEJ W RAMACH DZIAŁAŃ PROW 2007-2013
Wnioskodawca lub współmałżonek Wnioskodawcy uzyskał wsparcie w ramach działania "Uczestnictwo rolników w
systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013.*
27.
na system jakości:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Nazwa załącznika

Liczba załączników

28. Załączniki
Pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa Wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydane przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną przez ministra
właściwego do spraw rynków rolnych do prowadzenia kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności - dotyczy systemów:
Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (GTS), Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych
(ChOG), Ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich,
1. albo
Kopia wniosku o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub tradycyjnego ze specyfikacją złożonego do
Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie wcześniej niż w roku złożenia wniosku o przyznanie
pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy - dotyczy systemów: Gwarantowanych Tradycyjnych
Specjalności (GTS), Chronionych Nazw Pochodzenia (ChNP), Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG), Ochrony nazw
pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.
Pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa Wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy wydane przez upoważnioną jednostkę certyfikującą - dotyczy
2. systemów: Rolnictwo ekologiczne, Jakość-Tradycja, Quality Meat Program (QMP), Pork Quality System (PQS), Quality Assurance for
Food Products (QAFP) „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, QAFP „Kulinarne mięso
wieprzowe”, QAFP „Wędliny”.
Kopia zgłoszenia zamiaru prowadzenia Integrowanej produkcji roślin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa
dokonanego w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy dotyczy Integrowanej produkcji roślin (IP),
3.

albo
Pisemne potwierdzenie daty objęcia gospodarstwa wnioskodawcy systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub
w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wydane przez jednostkę certyfikującą, upoważnioną do prowadzenia
działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa dotyczy Integrowanej produkcji roślin (IP).

Kopia umowy o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem, innym niż ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w ustawie z
4. dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577 oraz poz. 892), ważna przez
okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
5. Kopia potwierdzenia dokonania opłaty składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy o objęciu produkcji dobrowolnym ubezpieczeniem.

6. Pisemne potwierdzenie członkostwa w grupie producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w sekcji IV.

7.

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa/upoważnienia udzielonego przez wnioskodawcę do występowania w jego
imieniu — jeżeli zostało udzielone.

8. Wypełniony formularz rejestracyjny (do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców)

29. Liczba załączników
* Właściwe zaznaczyć znakiem X.
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VII. INFORMACJA O ZWIERZĘTACH GOSPODARSKICH POSIADANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (stan z dnia złożenia
wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości")

Lp.

GATUNEK

LICZBA

1.

bydło - (zwierzęta gatunków: bydło domowe, bawoły)

2.

owce

3.

kozy

4.

świnie

5.

koniowate - (zwierzęta gatunków: koń, osioł)

6.

jeleniowate- (zwierzeta gatunków: jeleń szlachetny, jeleń sika, daniel, jeżeli pochodzą z chowu/hodowli zamkniętej)

7.

pnie pszczele

8.

kaczki

9.

gęsi

10.

kury

11.

indyki

12.

przepiórki

13.

perlice

14.

strusie

15.

króliki (dorosłe samice i brojlery)

16.

pozostałe zwierzęta gospodarskie przeznaczone do spożycia: (gatunek)

………………………………………………………..
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VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że:
a. znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów
jakości" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1195), a także znane mi są zasady przyznawania pomocy określone
w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 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 2015 r poz. 349) oraz zapoznałem się z informacjami
zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych dla
poddziałania Wsparcie na przystepowanie do systemów jakości objętego PROW na lata 2014-2020;
b. informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych
oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
c. nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz
warunków odmowy lub wycofania płatności oraz kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48);
d. nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego informowania ARR o zakazie
dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy.
e. w ramach systemu jakości, którego dotyczy wniosek, wytwarzam produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi.
2. Oświadczam, że znane mi są zobowiązania związane z:
a. wymogiem ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za kolejne lata, w których zostanę objęty
pomocą;
b. wymogiem niefinansowaniem realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych;
c. umożliwieniem przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
d. wymogiem przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą, w trakcie jej udzielania oraz przez 5 lat od dnia otrzymania ostatniej płatności;
e. wymogiem udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w okresie objetym pomocą oraz przez 5 lat od dnia
otrzymamia ostatniej płatności;
f. wymogiem informowania ARR o każdej zmianie danych zawartych w złożonych dokumentach, w okresie objętym pomocą oraz przez 5 lat od dnia otrzymania
ostatniej płatności.
3. Przyjmuję do wiadomości, że:
a. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Rynku Rolnego1 z siedzibą: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30 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 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do
systemów jakości", objętego PROW 2014-2020;
b. przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
4. Przyjmuję do wiadomości, że dane wnioskodawcy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla
zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
5. Przyjmuje do wiadomości, że informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu
udzielonej pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie
internetowej MRiRW.

………………………………………………………
Czytelny podpis (imię i nazwisko) Wnioskodawcy
pełnomocnika/osoby upoważnionej

1 Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 349)
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