
 
 ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY 

 na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020  

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
 CZĘŚĆ OGÓLNA  

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy, zwanego dalej „wnioskiem” należy zapoznać się z zasadami 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, opisanymi w szczególności w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, zwanym dalej (PRO-W na lata 2014-2020) i aktach prawnych1 oraz niniejszą 
instrukcją.  

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
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inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
 CZĘŚĆ OGÓLNA  

Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo 
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanych dalej „UM”, z którym lokalna grupa działania 
(zwana dalej „LGD”) zawarła umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność lub na stronie internetowej LGD.  

Informację o miejscu udostępnienia formularza wniosku zawiera także ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia, podawane do publicznej wiadomości przez LGD.  
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 CZĘŚĆ OGÓLNA  

Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji B.VII. 
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH.  

 

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi we wniosku, dokumentach dołączonych do 
wniosku, danymi będącymi w posiadaniu UM, danymi zgromadzonymi w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, danymi zawartymi 
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG), danymi zawartymi w przeglądarce 
ksiąg wieczystych, danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danymi zawartymi w innych 
publicznych elektronicznych przeglądarkach  lub bazach danych podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 
może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów.  
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 ZŁOŻENIE WNIOSKU  

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika 
albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
wniosków, tj. w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.  
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 ZŁOŻENIE WNIOSKU  

Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący tej samej operacji. W przypadku złożenia kilku jednobrzmiących 
wniosków będą one traktowane jedynie, jako dodatkowe egzemplarze tego samego wniosku i jako jeden projekt 
będą podlegać ocenie przez LGD.  
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 ZŁOŻENIE WNIOSKU  

LGD dokonuje wyboru operacji, a następnie przekazuje do UM, z którym LGD zawarła umowę ramową, całą 
dokumentację dotyczącą wyboru operacji. 

Wnioski, które nie podlegają w LGD ocenie zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru oraz wnioski niewybrane 
przez LGD do finansowania nie są przekazywane do UM.  

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje w formie pisemnej LGD i UM o wszelkich zmianach w 
zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu, przy czym UM informuje dopiero po 
dokonaniu weryfikacji przez LGD i przekazaniu wniosków do UM.   
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ROZPATRZENIE WNIOSKU  

 

W terminie 4 miesięcy od dnia przekazania wniosku o przyznanie pomocy zarządowi województwa przez LGD:  

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;  

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie przyznania pomocy – w przypadku gdy nie 
są spełnione warunki przyznania pomocy.  
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ROZPATRZENIE WNIOSKU  

W przypadku wniosków wybranych, które nie mieszczą się w limicie, termin 4 miesięcy na rozpatrzenie wniosku 
rozpoczyna bieg od dnia, w którym zostanie stwierdzone, że w ramach limitu dostępnych środków, wskazanego 
w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, jest możliwe przyznanie pomocy objętej wnioskiem.  

Jeśli po upływie 6 miesięcy od dnia przekazania wniosków do UM okaże się, że nie jest możliwe udzielenie 
wsparcia w ramach limitu środków, wskazanego w Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, UM 
informuje podmiot ubiegający się o wsparcie o braku dostępnych środków i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.  
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ROZPATRZENIE WNIOSKU  

W razie stwierdzenia, że wniosek zawiera braki, UM pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wzywa 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, od dnia doręczenia 
podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy wezwania.  
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ROZPATRZENIE WNIOSKU  

W przypadku, gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
wniosek o przyznanie pomocy dotyczący tej operacji podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że w 
ramach tego limitu jest możliwe przyznanie pomocy na tę operację, o czym zarząd województwa informuje 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w formie pisemnej. 4-miesięczny termin na rozparzenie wniosku, 
rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w ogłoszeniu 
o naborze wniosków o przyznanie pomocy, jest możliwe przyznanie pomocy na operację objętą tym wnioskiem.  

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
ROZPATRZENIE WNIOSKU  

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dowolnym momencie po złożeniu wniosku może zwrócić się z 
pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 
został poinformowany o nieprawidłowościach w dokumentach lub o zamiarze przeprowadzenia kontroli na 
miejscu, w wyniku której następnie wykryto nieprawidłowości, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do 
części wniosku, których te nieprawidłowości dotyczą. Wycofanie wniosku w całości sprawia, że powstaje sytuacja 
jakby podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wniosku nie złożył. Natomiast wycofanie wniosku w części lub 
innej deklaracji (załącznika) sprawia, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy znajduje się w sytuacji 
sprzed złożenia odnośnych dokumentów lub ich części.  
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

W części A wniosku sekcje I-III są 
wypełniane przez LGD.  
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

Numer identyfikacyjny [POLE OBOWIĄZKOWE]  

We wniosku należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419).  

Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy 
wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa.  
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CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA WYPEŁNIANIA WNIOSKU  

Numer identyfikacyjny [POLE OBOWIĄZKOWE]  

W sytuacji, gdy podmiot nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego pole należy pozostawić niewypełnione, 
a wraz z wnioskiem należy złożyć Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) lub jego kopię w przypadku, gdy 
wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego został złożony we wcześniejszym terminie a podmiot, do chwili 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego środka wsparcia, nie otrzymał wymaganego 
numeru. Pole 2.2. wypełnia pracownik UM (numer techniczny).  
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http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ 

 OPERACJI 

B.I. CZĘŚĆ OGÓLNA [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pole 1. Cel złożenia wniosku o przyznanie pomocy [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Należy wybrać, przy pomocy listy rozwijalnej, cel złożenia wniosku, tj.: 

 złożenie wniosku – jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega się o przyznanie pomocy; 

 

 korekta wniosku – jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, na wezwanie UM, składa korektę do 
uprzednio złożonego wniosku; 

Należy pamiętać, iż korekta wniosku złożona bez wezwania UM nie będzie podlegać 
ocenie. 

wycofanie złożonego wniosku w części - jeśli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy z własnej 
inicjatywy chce wycofać złożony wniosek w części. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

B.I. CZĘŚĆ OGÓLNA [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pole 1. Operacja wpisuje się w cele LSR [POLA OBOWIĄZKOWE] 

Należy wpisać odpowiednio w pola: 1.1 –1.3 Cel ogólny LSR, Cel(e) szczegółowy(e) LSR oraz Przedsięwzięcia LSR, w które wpisuje 
się operacja. Elementy te zostały ujęte w LSR, w tym zostały upublicznione na stronie internetowej LGD łącznie z Ogłoszeniem o 
naborze wniosków (należy przepisać ww. elementy z LSR). 

Pole 1.4. Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Należy uzasadnić (krótki i zwięzły opis) zgodność operacji z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD. 

Należy wskazać powiązanie pomiędzy celami oraz przedsięwzięciami określonymi w polach 1.1-1.3 a potrzebą realizacji operacji.  

Wskazać należy także zgodność operacji z określonymi przez LGD kryteriami wyboru operacji. Najważniejsze jest wskazanie, w jakim 
stopniu realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów określonych w LSR. 

Np. w przypadku operacji, która polega na budowie infrastruktury turystycznej należy w uzasadnieniu zawrzeć informacje odnoszące 
się do celów zawartych w LSR (np. poprawy jakości życia albo aktywizacji mieszkańców). 

Opis zawarty w tym polu będzie wykorzystany przez LGD podczas oceny operacji pod kątem zgodności z LSR oraz kryteriami wyboru. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

B.I. CZĘŚĆ OGÓLNA [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pole 2. Tytuł operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

 

Należy wpisać tytuł, pod którym będzie realizowana operacja. Tytuł operacji powinien być zwięzły oraz 
odzwierciedlać rodzaj i zakres planowanego przedsięwzięcia. Tytuł będzie podawany w jednakowym brzmieniu we 
wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie. 

 W pole można wpisać max. 1000 znaków. 
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Pole 3. Opis operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Należy opisać planowaną do realizacji operację w taki sposób, aby była możliwa weryfikacja planowanych do 
osiągnięcia celów w odniesieniu do zakładanych rezultatów (efektów). Opis operacji powinien być zwięzły. 

Należy uzasadnić możliwość osiągnięcia celu poprzez zakładany zakres i czas realizacji operacji w kontekście 
przyjętych nakładów. 
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Pole 4. Zakres operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Dopuszcza się zaznaczenie kilku zakresów operacji z tym, że muszą być ze sobą racjonalnie powiązane i prowadzić do 
osiągnięcia celu wskazanego we wniosku. 

Planując realizację operacji należy mieć na uwadze, że operacja powinna stanowić zamkniętą 
całość, a nie część większej inwestycji, sztucznie wyodrębnioną w celu uzyskania wyższej kwoty 
pomocy. 

Zakres operacji musi wskazywać na związek z zakresem działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie 
pomocy określonym w dokumentach konstytuujących jego działalność, np. odpisie z KRS, umowie, statucie, a w 
przypadku osób fizycznych, które w związku z realizacją operacji planują podjąć działalność gospodarczą podlegającą 
obowiązkowi rejestracji w CEIDG (pierwsza rejestracja) z planowanym przedmiotem działalności określonym 
poprzez kod PKD w polu II.7.2 wniosku. 
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Planując realizację operacji inwestycyjnej związanej np. z małą infrastrukturą 
turystyczną, należy wziąć pod uwagę, że infrastruktura ta będzie musiała być 
udostępniana, przez co najmniej 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR 
płatności ostatecznej. 
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Pomoc na operację w zakresie dotyczącym: 

- rozwijania działalności gospodarczej jest przyznawana, m.in. jeżeli: 

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tą działalność; 
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2. operacja zakłada: 

utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i 
jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to 
miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy 
o pracę, 

utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji 
operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej; 

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 
pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia albo 
upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację 
w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia; 

podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana 

pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia
1

 lub 

w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy EFRROW
1

 – w 

przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje 
działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako 
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. 
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- zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej jest przyznawana, m.in. jeżeli operacja służy zaspokajaniu 
potrzeb społeczności lokalnej. 

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza, która wykonuje podmiot ubiegający 
się o przyznanie pomocy została określona w § 8 rozporządzenia. 

 Jednocześnie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien mieć na uwadze 
przepisy art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1) zwanym dalej „rozporządzeniem 
1407/2013”, wskazujące sektory działalności wyłączone z możliwości udzielenia pomocy de 
minimis. 

Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Uwaga! Nie jest możliwe zawieszanie wykonywanej 
działalności (nawet w przypadku, gdy przedmiotem 
operacji będzie rozwijanie działalności sezonowej). 
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Pole 5. Rodzaj operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Należy określić rodzaj operacji, poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK w 
odpowiednim polu wniosku 5.1 Operacja inwestycyjna / 5.2 Operacja 
nieinwestycyjna.  

Przy określaniu części inwestycyjnej kosztów kwalifikowalnych operacji należy 
posługiwać się kategoriami kosztów inwestycyjnych wymienionych w art. 45 
ust. 2. rozporządzenia nr 1305/2013 
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Pole 5. Rodzaj operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

 Określając operację w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę, czy koszty planowane 
do poniesienia w ramach operacji będą mogły zostać uznane za inwestycyjne. Zakup np. 
aparatu fotograficznego, może zostać uznany za koszt inwestycyjny, o ile będzie on 
zakupiony na potrzeby wyposażenia lokalu / nieruchomości (np. świetlicy). 

 W przypadku, gdy zakup aparatu fotograficznego został dokonany na potrzeby 
przeprowadzenia wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń (nie było możliwe jego 

wypożyczenie albo koszt wypożyczenia przekraczał koszty zakupu) to taki zakup nie 
będzie kosztem inwestycyjnym. 
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Pole 6. Cel(e) operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

 Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy przystępując do realizacji operacji, z którego wynikać 
będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych w Programie (jakie efekty 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza osiągnąć poprzez 
realizację tej operacji). 

 Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w LSR 
LGD, która ogłosiła nabór wniosków. 
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Pole 6. Cel(e) operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Uwaga! 

 Nie należy przepisywać celów LSR. 

 W celach nie należy wymieniać zakresu rzeczowego. 

 Określony przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy cel musi być 
mierzalny, konkretny, adekwatny do zakładanych rezultatów (efektów), 
realistyczny oraz określony w czasie. 
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 Konkretny, tj. jasno określony, również pod względem efektów. 

 Mierzalny, tj. możliwy do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami (np. dla celu „Utworzenie 
ścieżki rowerowej w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej” możliwe jest wskazanie w Opisie operacji liczby km wybudowanej ścieżki 
rowerowej). 

 Realistyczny i określony w czasie, tj. sformułowany, w taki sposób, aby przy uwzględnieniu 
ewentualnych ryzyk związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było możliwe w 
planowanym okresie realizacji operacji, określonym w pkt 12 wniosku oraz Opisie operacji. 
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Pole 6. Cel(e) operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Uwaga! 

Sformułowanie celu ma podstawowe znaczenie dla operacji, przede 
wszystkim dlatego, że cel będzie przeniesiony do umowy o przyznaniu 

pomocy, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie zobowiązany 
do osiągnięcia założonego celu 
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Pole 6. Cel(e) operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

 w przypadku operacji inwestycyjnych jego utrzymania przez okres 5 lat od dnia wypłaty 

środków (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. poniżej),  

w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy prowadzącego 
mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 
26.06.2014, str. 1) – zapewnienie trwałości operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od 
dnia wypłaty płatności końcowej. 
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Pole 6. Cel(e) operacji [POLE OBOWIĄZKOWE] 

Jeśli zatem podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzyma pomoc na 
dany cel i nie utrzyma ww. celu przez ten okres będzie zmuszony do zwrotu 
pomocy. 
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Pole 7.3 Wyliczenie wartości początkowej dla wskaźnika liczba
 utworzonych miejsc pracy [POLA OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZY] 
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 średnią arytmetyczna stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy (w przeliczeniu na pełne etaty), 

 stan zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (w przeliczeniu na pełne etaty), 

 planowany stan docelowy zatrudnienia, który został określony w związku z realizacją innej operacji w ramach 
poddziałania 19.2, 

 liczbę miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty) planowanych do utworzenia w wyniku realizacji operacji, które 
zostaną utrzymane do dnia w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, 

 planowany docelowy stan zatrudnienia osiągnięty w wyniku realizacji operacji, które zostaną utrzymane do dnia w 
którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 
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Pole 8. Lokalizacja operacji (miejsce realizacji operacji) [POLE OBOWIĄZKOWE] 

 

Należy wskazać dane teleadresowe, pod którym operacja będzie realizowana. 

 

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji należy podać zawsze w przypadku, gdy planowana do realizacji operacja 
jest trwale związana z nieruchomością (tj. dotyczy budowy, odbudowy, remontu, zagospodarowania terenu, zakupu 
maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia), a także, gdy dotyczy ona zakupu wyposażenia oraz 
maszyn, sprzętu lub urządzeń bezpośrednio związanych (wykorzystywanych) z konkretną lokalizacją. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pola 11. Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc/rok) [POLA OBOWIĄZKOWE] 

Należy podać planowane terminy składania wniosków o płatność– miesiąc/rok. 

Ustalając termin zakończenia realizacji poszczególnych etapów operacji należy wziąć pod uwagę czas potrzebny LGD 
na dokonanie wyboru operacji, sporządzenie dokumentacji związanej z wyborem i przekazanie jej do właściwego UM 
(45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków) oraz czas potrzebny UM na rozpatrzenie wniosku od 
dnia wpływu do UM przekazanego przez LGD itd. Złożenie wniosku o płatność dla operacji (jednoetapowej lub 
dwuetapowej) powinno być dokonane nie później niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 
31 grudnia 2022r. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pole 2. Planowane koszty realizacji operacji [POLA OBOWIĄZKOWE] 

 

Koszty kwalifikowane zostały określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia.1 
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Należy pamiętać, iż koszty kwalifikowalne w postaci zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, nie mogą przekroczyć 30% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Pole 7. Prefinansowanie operacji [POLA OBOWIĄZKOWE, O ILE DOTYCZĄ] 

Należy wskazać, czy w związku z realizacją operacji podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy ubiega się o 
wcześniejszą wypłatę części środków finansowych przypadających na kwotę pomocy. 

Zgodnie z ustawą o finansowaniu wspólnej polityki rolnej podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizujący 
operację może uzyskać: 

 

 zaliczkę (w wysokości nieprzekraczającej 50% wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty 
kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji), 

albo 

 wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji (w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty 
pomocy). 

 Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 



 
OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o 
przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form: 

 poręczenia bankowego; 

 gwarancji bankowej;  

 gwarancji ubezpieczeniowej; 

 weksla z poręczeniem wekslowym banku. 

W przypadku wypłaty zaliczki w transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie 
wypłacanej transzy zaliczki. 

Forma zabezpieczenia jest określana przez beneficjenta przy zawieraniu lub zmianie umowy o przyznaniu pomocy 
z UM. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

Kwota wyprzedzającego finansowania zostanie wypłacona na podstawie umowy przyznania pomocy w wysokości nie 
wyższej niż wysokość udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na 
współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW (36,37%) w terminie określonym w umowie o przyznaniu 
pomocy. 

 

Wyprzedzające finansowanie nie przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy będącemu 
jednostką sektora finansów publicznych. z uwagi na fakt, iż realizowane przez takie podmioty operacje nie są 
współfinansowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, lecz ze środków własnych 
stanowiących udział krajowy. 
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

B.V. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

 W tabeli w odniesieniu do poszczególnych zadań (grup zadań) wskazywać należy kwoty kosztów kwalifikowalnych, w 
tym wartość podatku od towarów i usług (VAT) uiszczanego w związku z poniesieniem tych kosztów oraz kosztów 
kwalifikowalnych operacji ogółem i w części dotyczącej inwestycji. 

Koszty planowane do poniesienia na realizację operacji należy przedstawić w podziale na: 

 Koszty kwalifikowalne określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia, z wyłączeniem kosztów ogólnych , 

 II. Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej obejmującego, 

 II.I Wartość towarów, gruntów lub nieruchomości, 

 II.II Wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie, 

 III. Koszty ogólne (określone w § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia. 

 Materiał opracowany na zlecenie Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
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B.VI.  OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM
 OPERACJI.[SEKCJA OBOWIĄZKOWA]  

Opis zadań stanowi szczegółową charakterystykę zadań (grup zadań) realizowanej operacji, wymienionych w 
Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji (sekcja IV wniosku). 

Uwaga! Beneficjenci zobowiązani są ponosić wydatki kwalifikowalne dla zadań objętych operacją, z uwzględnieniem 
procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 
2164), (zwanej dalej „ustawą Pzp”), gdy wymóg wynika z tej ustawy.  
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OPIS PLANOWANEJ OPERACJI [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH [SEKCJA OBOWIĄZKOWA] 

 

Do wniosku załącza się załączniki zgodnie z wykazem. 

 

Zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia możliwe jest złożenie wraz z wnioskiem dodatkowych dokumentów 
niezbędnych LGD do oceny zgodności operacji z LSR oraz dokonania wyboru operacji np. informacje dotyczące 
zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru oraz planowane zadania, rezultaty operacji, grupa docelowa itp. 
Dokumenty te nie będą stanowiły załączników do wniosku (nie należy ich wykazywać w części VII. wniosku, tj. Inne 
załączniki), a więc nie będą podlegały weryfikacji przez podmiot wdrażający. 
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Dziękuję za uwagę   
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