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CZŇśĹ OGčLNA   

I. INFORMACJE OGčLNE 

1. Przed wypeğnieniem wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej wnioskiem, naleŨy zapoznaĺ siň z zasadami przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziağania 19.2 Wsparcie na wdraŨanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez spoğecznoŜĺ, opisanymi w szczeg·lnoŜci w Programie Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 2014-2020 

(zwanym dalej PROW na lata 2014-2020) i aktach prawnych1 oraz niniejszŃ instrukcjŃ. 

2. Wniosek sporzŃdza siň na formularzu udostňpnionym na stronie internetowej urzňdu marszağkowskiego albo wojew·dzkiej 

samorzŃdowej jednostki organizacyjnej, zwanych dalej UM, z kt·rym lokalna grupa dziağania (zwana dalej LGD) zawarğa umowň 

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoğecznoŜĺ, lub na stronie internetowej LGD. 

3. Informacjň o miejscu udostňpnienia formularza wniosku zawiera takŨe ogğoszenie o naborze wniosk·w o udzielenie wsparcia, 

(zwane dalej ogğoszeniem o naborze), podawane do publicznej wiadomoŜci przez LGD. 

4. Do wniosku doğŃcza siň dokumenty, zgodnie z listŃ zağŃcznik·w okreŜlonŃ we wniosku w sekcji B.VII.  INFORMACJA 

O ZAĞłCZNIKACH.  

5. W przypadku wystŃpienia rozbieŨnoŜci pomiňdzy danymi zawartymi we wniosku, dokumentach doğŃczonych do wniosku, danymi 

bňdŃcymi w posiadaniu UM, danymi zgromadzonymi w krajowym systemie ewidencji producent·w, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosk·w o przyznanie pğatnoŜci (zwanej dalej EP), danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji 

i Informacji o DziağalnoŜci Gospodarczej (zwanej dalej CEIDG), danymi zawartymi w przeglŃdarce ksiŃg wieczystych, danymi 

zawartymi w Krajowym Rejestrze SŃdowym (zwanym dalej KRS) oraz danymi zawartymi w innych publicznych, elektronicznych 

przeglŃdarkach lub bazach danych, podmiot ubiegajŃcy siň o przyznanie pomocy (zwany dalej podmiotem) moŨe zostaĺ 

poproszony o przedstawienie dodatkowych dokument·w lub zğoŨenie wyjaŜnieŒ.  

6. Wz·r formularza wniosku w wersji 3/z ma zastosowanie: 

- dla nabor·w wniosk·w rozpoczňtych od 9 wrzeŜnia 2017 r.  

- w przypadku operacji wğasnych LGD od dnia 9 wrzeŜnia 2017 r.    

II. SPOSčB WYPEĞNIANIA WNIOSKU   

1. Zaleca siň, aby wniosek zostağ wypeğniony elektronicznie i wydrukowany lub wypeğniony odrňcznie, w spos·b czytelny (np. 

pismem drukowanym) i trwağy. 

2. Wniosek w czňŜci A wypeğniany jest przez LGD, kt·ra dokonuje wyboru operacji do finansowania. 

3. W sytuacji, gdy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ï naleŨy wstawiĺ kreskň, a w przypadku danych liczbowych naleŨy 

wstawiĺ wartoŜĺ Ă0,00ò, chyba, Ũe w instrukcji podano inaczej. 

4. W przypadku, gdy zakres niezbňdnych informacji nie mieŜci siň w przewidzianych do tego tabelach i rubrykach, dane te naleŨy 

zamieŜciĺ na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i zağŃcznik·w skğadanych na udostňpnionych przez UM 

formularzach) ze wskazaniem, kt·rej czňŜci dokumentu dotyczŃ oraz z adnotacjŃ na wniosku, Ũe dana rubryka lub tabela zostağa 

doğŃczona. Dodatkowe strony naleŨy ponumerowaĺ, podpisaĺ oraz opatrzyĺ datŃ i doğŃczyĺ do wniosku przy pomocy zszywacza. 

5. Przed zğoŨeniem wniosku naleŨy upewniĺ siň, czy: 

- wniosek oraz zağŃczniki sporzŃdzane na formularzach udostňpnionych przez UM, zostağy podpisane w wyznaczonych do 

tego miejscach przez podmiot albo osoby reprezentujŃce podmiot, albo peğnomocnika podmiotu, 

- wypeğnione zostağy wszystkie wymagane pola wniosku, 

- zağŃczone zostağy wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcjŃ B.VII.).  

6. Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wyraŨone sŃ w zğotych 

z dokğadnoŜciŃ do dw·ch miejsc po przecinku, za wyjŃtkiem wnioskowanej kwoty pomocy, kt·rŃ naleŨy podaĺ w peğnych zğotych 

(po obciňciu groszy). 

                                                 
1 Dotyczy to w szczeg·lnoŜci: 

-  rozporzŃdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajŃcego wsp·lne przepisy dotyczŃce 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajŃcego przepisy og·lne dotyczŃce 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoğecznego, Funduszu Sp·jnoŜci i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylajŃcego rozporzŃdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z p·Ŧn. zm), zwanego dalej 

rozporzŃdzeniem nr 1303/2013, 
-  rozporzŃdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszar·w wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar·w Wiejskich (EFRROW) i uchylajŃcego rozporzŃdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z p·Ŧn. zm.), zwanego dalej rozporzŃdzeniem nr 1305/2013, 
-  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar·w wiejskich z udziağem Ŝrodk·w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszar·w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, z p·Ŧn. zm.),  

-  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziağem lokalnej spoğecznoŜci (Dz.U. poz. 378, z p·Ŧn. zm.), zwanej dalej ustawŃ RLKS, 
-  ustawy z dnia 27 maja 2015 o finansowaniu wsp·lnej polityki rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1181, z p·Ŧn. zm.), zwanej dalej ustawŃ o finansowaniu 

WPR, 

-  rozporzŃdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrzeŜnia 2015 r. w sprawie szczeg·ğowych warunk·w i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach poddziağania ĂWsparcie na wdraŨanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoğecznoŜĺò objňtego 

Programem Rozwoju Obszar·w Wiejskich na lata 2014ï2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772, z p·Ŧn. zm.), zwanego dalej rozporzŃdzeniem. 



 

PROW 2014-2020_19.2/3/z  Strona 3 z 41 

 

III. ZĞOŧENIE WNIOSKU  

1. Wniosek wraz z wymaganymi zağŃcznikami skğada siň w wersji papierowej. Dla sprawniejszej weryfikacji zaleca siň zğoŨenie 
wniosku takŨe w wersji elektronicznej (zapisany na informatycznym noŜniku danych, np. na pğycie CD). W przypadku doğŃczenia, 

np. pğyty CD, informacjň w tym zakresie naleŨy podaĺ w sekcji B.VII.  

2. Podmiot skğada wniosek bezpoŜrednio (osobiŜcie albo przez peğnomocnika albo przez osobň upowaŨnionŃ) w miejscu i w terminie 

wskazanym w ogğoszeniu o naborze. 

W przypadku operacji wğasnej realizowanej przez LGD, wniosek skğada siň w UM, z kt·rym zostağa zawarta umowa ramowa, 

w formie: 

- bezpoŜredniej, tj. przez upowaŨnionego pracownika LGD, albo 

- innej niŨ bezpoŜrednia, tj. np. za poŜrednictwem polskiej plac·wki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, z p·Ŧn. zm.). 

3. ZğoŨenie wniosku w LGD potwierdza siň na jego kopii pieczňciŃ LGD, datŃ zğoŨenia oraz podpisem osoby przyjmujŃcej wniosek. 

Przyjňcie wniosku w UM potwierdza siň na wniosku pieczňciŃ z datŃ wpğywu oraz podpisem osoby przyjmujŃcej wniosek.  

Powiadomienie podmiotu o przyjňciu przez UM wniosku, przekazanego przez LGD wraz z dokumentami potwierdzajŃcymi 

dokonanie wyboru operacji, nastňpuje w pierwszym kierowanym do podmiotu piŜmie. 

W przypadku operacji wğasnych LGD, UM potwierdza przyjňcie wniosku: 

- przekazujŃc osobie upowaŨnionej kopiň pierwszej strony wniosku ï w przypadku formy bezpoŜredniej, albo 

- informujŃc LGD o terminie wpğywu wniosku do UM w pierwszym kierowanym do niej piŜmie ï w przypadku formy innej 

niŨ bezpoŜrednia. 

4. W przypadku okreŜlania waŨnoŜci zağŃcznik·w (np. zaŜwiadczenie o posiadaniu osobowoŜci prawnej (é), wystawione nie 

wczeŜniej niŨ 3 miesiŃce przed dniem zğoŨenia wniosku (é)), potwierdzania speğniania kryteri·w weryfikowanych na moment 

zğoŨenia wniosku (np. peğnoletnioŜĺ podmiotu) ï za moment zğoŨenia wniosku, naleŨy uznaĺ datň jego zğoŨenia w LGD, 

a w przypadku operacji wğasnej LGD ï datň przyjňcia wniosku przez UM.  

5. Podmiot zobowiŃzany jest informowaĺ w formie pisemnej odpowiednio LGD i UM o wszelkich zmianach w zakresie danych 

objňtych wnioskiem oraz doğŃczonych do niego dokumentach, niezwğocznie po ich zaistnieniu, przy czym UM informuje dopiero 

po dokonaniu weryfikacji przez LGD i przekazaniu wniosk·w do UM. 

IV. ROZPATRZENIE  WNIOSKU  

1. Wniosek rozpatruje siň w trybie okreŜlonym w ustawie RLKS i w rozporzŃdzeniu. Do postňpowaŒ w sprawach o przyznanie 

pomocy nie stosuje siň przepis·w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postňpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1257), z wyjŃtkiem przepis·w dotyczŃcych wğaŜciwoŜci miejscowej organ·w, wyğŃczenia pracownik·w organu, dorňczeŒ 

i wezwaŒ, udostňpnienia akt, skarg i wniosk·w. 

2. Obliczania i oznaczania termin·w zwiŃzanych z wykonywaniem czynnoŜci w toku postňpowania w sprawie o przyznanie pomocy 

dokonuje siň zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z p·Ŧn. zm.), 

dotyczŃcymi termin·w (art. 110-116). 

3. Wniosek rozpatruje siň w terminie 4 miesiňcy od dnia przekazania tego wniosku przez LGD do UM, a w przypadku operacji 

wğasnej LGD od dnia przyjňcia wniosku przez UM.  

4. W razie stwierdzenia, Ũe wniosek zawiera braki lub oczywiste omyğki, UM pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 

wzywa podmiot do usuniňcia tych brak·w lub poprawienia oczywistych omyğek w terminie 7 dni, od dnia dorňczenia podmiotowi 

wezwania.  

5. W przypadku usuniňcia brak·w / zğoŨenia wyjaŜnieŒ nadanych przesyğkŃ rejestrowanŃ w polskiej plac·wce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu przepis·w prawa pocztowego, o terminowoŜci ich zğoŨenia decyduje data stempla pocztowego, 

a w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowoŜci zğoŨenia decyduje data wpğywu do UM. 

6. W przypadku usuniňcia brak·w / zğoŨenia wyjaŜnieŒ poprzez zğoŨenie dokument·w w polskim urzňdzie konsularnym, termin 

bňdzie uznany za zachowany, o ile dokumenty zostanŃ zğoŨone w polskim urzňdzie konsularnym przed upğywem wyznaczonego 

terminu. 

7. Wezwanie podmiotu do wykonania okreŜlonych czynnoŜci w toku postňpowania w sprawie o przyznanie pomocy lub wezwanie 
LGD do uzupeğnienia brak·w lub zğoŨenia wyjaŜnieŒ, o kt·rych mowa w art. 23 ust. 2 ustawy RLKS, wstrzymuje bieg terminu 

rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez ten podmiot lub LGD tych czynnoŜci. 

8. W terminie 4 miesiňcy od dnia przekazania wniosku do UM przez LGD lub przyjňcia przez UM wniosku na operacjň wğasnŃ 

LGD, UM: 

- wzywa podmiot do zawarcia umowy o przyznaniu pomocy ï w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku; 

- informuje podmiot o odmowie przyznania pomocy ï w przypadku, gdy nie sŃ speğnione warunki przyznania pomocy. 

9. W przypadku wniosk·w wybranych przez LGD do finansowania, kt·re nie mieszczŃ siň w limicie, bieg 4 miesiňcznego terminu 

na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna siň od dnia, w kt·rym zostanie stwierdzone, Ũe w ramach limitu dostňpnych Ŝrodk·w, 

wskazanego w ogğoszeniu o naborze, jest moŨliwe przyznanie pomocy objňtej wnioskiem, o czym UM informuje podmiot 

w formie pisemnej. 
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JeŜli po upğywie 6 miesiňcy od dnia przekazania przez LGD wniosk·w do UM okaŨe siň, Ũe nie jest moŨliwe udzielenie wsparcia 

w ramach limitu Ŝrodk·w, wskazanego w ogğoszeniu o naborze, UM informuje podmiot o braku dostňpnych Ŝrodk·w i pozostawia 

wniosek bez rozpatrzenia. 

10. Podmiot nie jest zobowiŃzany do skğadania wraz z wnioskiem zağŃcznik·w, kt·re sŃ juŨ w posiadaniu danego UM, gdyŨ stanowiğy 

zağŃczniki do innego zğoŨonego wniosku dotyczŃcego dziağaŒ PROW na lata 2014-2020, oraz nie minŃğ jeszcze okres waŨnoŜci 

zağŃcznik·w i nie ulegğy zmianie dane w nich zawarte.  

W takim przypadku, w ramach sekcji B.VII . wniosku, przy zağŃcznikach, kt·re sŃ juŨ w posiadaniu danego UM naleŨy zaznaczyĺ 

TAK. Natomiast do wniosku naleŨy doğŃczyĺ oŜwiadczenie, w kt·rym podmiot wymienia te zağŃczniki oraz wskazuje wniosek 

lub wnioski, przy kt·rych siň znajdujŃ, z podaniem informacji niezbňdnych do zlokalizowania tych dokument·w przez pracownika 

UM (w tym znak sprawy).  

11. Podmiot w dowolnym momencie po zğoŨeniu wniosku moŨe zwr·ciĺ siň z pisemnŃ proŜbŃ o wycofanie wniosku w cağoŜci lub 

w czňŜci. JeŨeli zostağ poinformowany o niezgodnoŜciach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu, 

w wyniku kt·rej nastňpnie wykryto niezgodnoŜci, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do czňŜci wniosku, kt·rych te 

niezgodnoŜci dotyczŃ. Wycofanie wniosku w cağoŜci sprawia, Ũe powstaje sytuacja jakby podmiot wniosku nie zğoŨyğ. Natomiast 

wycofanie wniosku w czňŜci lub innej deklaracji (zağŃcznika) sprawia, Ũe podmiot znajduje siň w sytuacji sprzed zğoŨenia 

odnoŜnych dokument·w lub ich czňŜci. 

 

  










































































