Symbol formularza:

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych
i środków spożywczych" poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy
producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W-1_3.2

Potwierdzenie przyjęcia wniosku
/pieczęć/

………………………………………………………….
Data przyjęcia i podpis

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Znak sprawy

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy
powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania

I. CEL ZŁOŻENIA
Cel złożenia wniosku o przyznanie pomocy:
wybrać z listy

II. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
1. Numer identyfikacyjny

Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 poz. 1824). W przypadku, kiedy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada tego numeru, składa wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w ww. ustawie. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się podmiot nieposiadający osobowości prawnej, warunek posiadania numeru
identyfikacyjnego uważa się za spełniony, jeżeli numer ientyfikacyjny posiada podmiot wchodzący w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, reprezentujący pozostałych członków tego
podmiotu.

2. Nazwa / imię i nazwisko

3. NIP 1

4. REGON 1

5. Miejsce zamieszkania i adres (dotyczy osoby fizycznej) / Siedziba i adres
5.2 Województwo

5.1 Kraj

5.5 Kod pocztowy

5.7 Miejscowość

5.6 Poczta

5.11 Telefon stacjonarny/komórkowy

5.3 Powiat

2

5.12 Nr faksu

2

5.4 Gmina

5.8 Ulica

5.13 E-mail

5.9 Nr domu

5.10 Nr lokalu

2

1 Należy wpisać, jeżeli numer ten został nadany.
2 Dane nieobowiązkowe; wypełnienie ułatwi kontakt z podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy.
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6. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż w pkt 5)
6.1 Kraj

6.2 Województwo

6.3 Powiat

6.4 Gmina

6.7 Miejscowość

6.5 Kod pocztowy

6.6 Poczta

6.10 Nr lokalu

6.11 Telefon stacjonarny/komórkowy

2

6.8 Ulica

6.12 Nr faksu

2

6.9 Nr domu

6.13 E-mail

2

7. Dane pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegajacego się o
przyznanie pomocy
lp.

7.1 Pierwsze imię

7.2 Nazwisko / Nazwa

7.3 Miejsce zamieszkania / siedziba i adres

1
2
3

…
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III. INFORMACJE O OPERACJI
1.

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:

(3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno - spożywczym poprzez systemy jakości,
dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje
międzybranżowe
2.

Tytuł operacji:

3.

Produkty, których dotyczy operacja:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Odpowiednie
zaznaczyć

których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1), lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych,
o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia 3
objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z
20.07.2007, str. 1, z późn. zm.)
objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych
napojów spirytusowych orazuchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.2.2008, str. 16, z późn. zm.) 3
objęte systemem ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony
oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (Dz. Urz. UE L
84 z 20.03.2014, str. 14 ) 3
objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale
I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną
organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i
(WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347, z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) 3

3.6

integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

3.7

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”

3.8

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”

3.9

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”

3.10

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” - „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i
młodej polskiej gęsi owsianej”

3.11

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” - „Kulinarne mięso wieprzowe”

3.12

zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny"

3

IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
1. Całkowity koszt operacji (brutto w PLN):
2. Koszty kwalifikowalne operacji (w PLN):
3. Kwota VAT:
4. Wnioskowana kwota pomocy (do 70% kosztów kwalifikowalnych w PLN):
Słownie:

V. INFORMACJA O WSPARCIU W RAMACH DZIAŁANIA 133 „DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE" OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013
Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jego członkowie uzyskali wsparcie w ramach działania 133 „Działania informacyjne i
promocyjne" objętego PROW na lata 2007-2013.
TAK

NIE

Należy wskazać nazwę systemu jakości, w związku z którym zostało przyznane wsparcie:

3

W przypadku operacji dotyczących napojów alkoholowych, w załączniku nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy należy wskazać, że operacja będzie realizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730).
WoPP-1/PROW
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VI.

Lp.

INFORMACJA DOTYCZĄCA CZŁONKÓW PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY

Imię, nazwisko/Nazwa

Miejsce zamieszkania /
siedziba i adres

Uczestnictwo w
systemie jakości/
nazwa systemu

Numer
4
identyfikacyjny

NIP 4

REGON 4

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

4

Wpisać w przypadku, gdy podmiot wchodzący w skład podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocyposiada odpowiednio: numer identyfikacyjny, NIP, numer REGON
jeżeli został nadany.
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VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Liczba
załączników

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Kopia certyfikatu zgodności wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub kopia świadectwa jakości,
wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających
zgodność ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia, chronione
oznaczenie geograficzne lub gwarantowaną tradycyjną specjalność, których nazwy zostały wpisane do rejestru
gwarantowanych tradycyjnych specjalności lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń
geograficznych 5
Kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie produkcji ekologicznej, wydanego przez upoważnioną jednostkę
certyfikującą 5
Kopia certyfikatu zgodności wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub kopia świadectwa jakości,
wydanego przez wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, potwierdzających
zgodność ze specyfikacją procesu produkcji produktu posiadającego chronioną nazwę pochodzenia i oznaczeń
geograficznych, które są objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów
winiarskich 5
Kopia certyfikatu potwierdzającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydanego przez upoważnioną jednostkę
certyfikującą 5
Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją
i standardami systemu „Jakość Tradycja”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą 5
Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją
i standardami systemu „Quality Meat Program”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą 5

7.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją
i standardami systemu „Pork Quality System”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą 5

8.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją
i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka
i młodej polskiej gęsi owsianej”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą 5

9.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją
i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, wydanego przez
upoważnioną jednostkę certyfikującą 5

10.

Kopia certyfikatu zgodności potwierdzającego, że produkty zostały wytworzone zgodnie ze specyfikacją i standardami
systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”, wydanego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą 5

Kopia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w systemie ochrony oznaczeń geograficznych napojów
spirytusowych 5
Kopia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w systemie ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych
12.
produktów sektora wina 5
11.

13. Kopie dokumentów stanowiących podstawę utworzenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

5

14.

Opis planowanej operacji - sporządzony na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
(Załącznik Nr 1) - oryginał

15.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - sporządzone na formularzu udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa (Załącznik Nr 2) - oryginał

16. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

5

Kopia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji
17. producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - składany w przypadku,
gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada tego numeru 5
18. Dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego - oryginał
Oświadczenie nabywcy przedsiębiorstwa Beneficjenta lub jego części / następcy prawnego Beneficjenta o jego
19. wstąpieniu w prawa i obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu pomocy - sporządzone na formularzu
udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Załącznik nr 3) - oryginał
20.

Oświadczenie pozostałych członków grupy o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa
Beneficjenta lub jego części / następcy prawnemu Beneficjenta - oryginał
Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:

….

5

Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub podmiot, który wydał
dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym
albo adwokatem, z tym że kopia, o której mowa w pkt 13 tej sekcji, może być potwierdzona przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jednego z jego członków.

UWAGA: Kopie certyfikatów zgodności/świadectw jakości o których mowa w punktach od 1 do 12 są wymagane wyłącznie w odniesieniu do spółdzielni lub jej członków albo
członków podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, którzy są producentami produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości.
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VIII. OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
Oświadczam, że:
1)

grupie producentów / członkom grupy producentów znane są zasady ubiegania się i przyznawania pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080, z 2017 r. poz. 1472, z 2018 r. poz. 884 i 2074 oraz z 2019 r. poz. 1494), zwanego dalej
„rozporządzeniem wykonawaczym", a także znane 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 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) oraz grupa producentów zapoznała się / członkowie grupy
producentów zapoznali się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów
rolnych i środków spożywczych" dla poddziałania "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym", w tym zasady refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku, poniesionych w związku z realizacją operacji;

2)

koszty kwalifikowalne wskazane w niniejszym wniosku nie będą finansowane z udziałem innych środków publicznych;

3)

informacje zawarte we wniosku oraz w jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, mnie / członkom grupy producentów znane
są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950);

4)

grupa producentów nie podlega / członkowie grupy producentów nie podlegają 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania KOWR o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do grupy producentów oraz jej
członków, po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

5)

grupa producentów nie podlega / członkowie grupy producentów nie podlegają 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 do 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, z późn.zm.). W
przypadku ustalenia poważnej niezgodności/przedstawienia fałszywych dowodów w celu otrzymania wsparcia lub w wyniku zaniedbania niedostarczenia
niezbędnych informacji, przyjmuję do wiadomości, że wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości oraz że zostanę wykluczony jako grupa producentów oraz
jej członkowie z takiego samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność, oraz w kolejnym roku kalendarzowym;

6)

7)

znane są grupie producentów / członkom grupy producentów regulacje dotyczące prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z
odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art.66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i
uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. UE L. 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), dla wszystkich transakcji związanych z realizacją
operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu
udostępnionym przez KOWR, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
na podstawie przepisów odrębnych;
grupa producentów nie otrzymuje / członkowie grupy producentów nie otrzymują w zakresie realizowanej operacji pomocy udzielonej na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych, na rynku
wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2008, str. 1, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z
dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych, wdrażanych na rynku wewnętrznym i w
państwach trzecich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 56);

8)

grupa producentów nie otrzymuje / członkowie grupy producentów nie otrzymują dofinansowania na działania promocyjne i informacyjne w rolnictwie
ekologicznym, o których mowa w przepisach o rolnictwie ekologicznym, na zadania objęte operacją, która dotyczy produktów rolnych lub środków spożywczych,
wytwarzanych w ramach systemu jakości, o którym mowa w § 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania;

9)

koszty kwalifikowalne poniesione na realizację operacji, która dotyczy owoców lub warzyw, nie będą finansowane ze środków funduszu operacyjnego, o którym
mowa w art. 103b rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy
szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn.
zm.) lub w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków
produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz.UE L 347 z
20.12.2013, str. 671, z późn.zm.);

10)

grupa producentów umożliwi / członkowie grupy producentów umożliwią upoważnionym podmiotom przeprowadzanie kontroli wszelkich elementów związanych z
realizowaną operacją do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej, w szczególności przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji
operacji i kontroli dokumentów w obecności osoby reprezentującej/pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także przechowywania
dokumentów związanych z przyznaną pomocą;

11)

w skład grupy producentów nie wchodzą członkowie będący członkami innej grupy producentów ubiegającej się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
"Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym", której złożony wniosek o przyznanie
pomocy dotyczy co najmniej jednego tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego, wytwarzanego w ramach systemów jakości, o których mowa w
rozporządzeniu wykonawczym;

12)

grupa producentów zobowiązuje się do poinformowania osób trzecich, o których mowa w art. 51 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014,
o obowiązku poddania się przez nich kontroli w zakresie dokumentów handlowych, o których mowa w tym przepisie.

Przyjmuję do wiadomości, że:
1)

w przypadku nieprzeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, albo
przeprowadzenia tego postępowania niezgodnie z zasadami określonymi w art. 43a 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 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) i w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w
sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy
technicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 396) lub niedokonania zakupu przedmiotu operacji zgodnie z wybraną ofertą, kwotę pomocy do wypłaty ustala się z
uwzględnieniem kary administracyjnej nałożonej zgodnie z zasadami określonymi w w/w rozporządzeniu;

2)

Dyrektor Generalny KOWR poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez KOWR, informację o kolejności przysługiwania

pomocy, ustalonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji;
WoPP-1/PROW
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3)

dane grupy producentów / członków grupy producentów mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw
członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;

4)

dane grupy producentów / dane członków grupy producentów oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona z tytułu
udzielonej pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym"
objętego PROW na lata 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW.

(miejscowość i data)
czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy/ pełnomocnika podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy

Data (dd-mm-rrrr)
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IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Zgodnie z treścią z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osób
fizycznych, które zostały przekazane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, dalej „grupa producentów”, w dokumentach przesłanych
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w celu ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych" poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) pozyskanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 3 poniżej, jest
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się
poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02822 Warszawa;

2)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora,
wskazany w pkt 1;

3)

Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań związanych z
przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałania 3.2 „Wsparcie
działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”.
Powyższe wynika z realizacji przez Administratora zadań wynikających z art.1 pkt 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 4 i
5 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 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83, 504 i 1824) w
związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080, z 2017 r. poz. 1472, z 2018 r. poz. 884 i 2074 oraz
z 2019 r. poz. 1494);

4)

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe;

5)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) organy kontrolne,
2) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
3) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora
w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m. in. dostawcy wsparcia informatycznego;

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 3, okres zobowiązań oraz okres 5 lat, liczony
od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań, w związku z przyznaniem pomocy w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i
środków spożywczych” dla poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”
objętego PROW na lata 2014-2020. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres
przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

7)

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

8)

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

9)

Pani/Pana dane Administrator uzyskał od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

II.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO”, Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa informuje, że:

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30,
01-207 Warszawa;

2)

z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;

3)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
Administratora, wskazany w pkt 2;

4)

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie
danych osobowych, która dotyczy danych w zakresie szerszym, niż wynika to z przepisów prawa (dane nieobowiązkowe);

5)

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane obowiązkowe) będą przetwarzane przez KOWR w celu realizacji zadań wynikających z
art. 6 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 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 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83,
504 i 1824) w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080, z 2017 r. poz. 1472, z 2018 r. poz. 884 i 2074 oraz
z 2019 r. poz. 1494), tj. w celu realizacji zadań związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot
pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy
producentów na rynku wewnętrznym;

6)

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w
drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom wsparcia informatycznego, podmiotom świadczącym pomoc prawną, usługi niszczenia dokumentów jak również
innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu, np. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

WoPP-1/PROW 2014-2020_3.2/2z

Strona 8 z 10

7)

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres
przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji dokumentów
wynoszący:
a) w przypadku braku przyznania pomocy - 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym rozpatrzono wniosek,
b) w przypadku przyznania pomocy - 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym upłynie okres zobowiązań w związku z przyznaniem
pomocy.
Ww. okresy mogą zostać przedłużone o okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;

8)

dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane
przez okres realizacji celów dla których zostały pozyskane wskazanych w treści zgody w sekcji X / XI lub do czasu jej odwołania lub przez okres, o którym
mowa w pkt 7;

9)

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
osobowych i prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie następować w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych;

10)

w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;

11)

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

12)

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w składanym wniosku o przyznanie pomocy wynika z obowiązku zawartego w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia .

X.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy osób fizycznych)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:
1) Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do
korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa);
2) Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;
danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o przyznanie pomocy jako "dane nieobowiązkowe", w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu
ze mną w sprawach dotyczących przyznania pomocy.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy
w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych
i
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020.. Niepodanie tych danych
uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez
przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”
lub na adresy e-mail:
1) info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;
2) iodo@kowr.gov.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………………………………….
czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy

XI. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (dotyczy pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:
1)

Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do
korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa);

2)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa;

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa
oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o przyznanie pomocy jako "dane nieobowiązkowe", w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu
ze mną w sprawach dotyczących przyznania pomocy.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach
działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW na lata 2014-2020. Niepodanie tych danych uniemożliwi
jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie
„oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na
adresy e-mail:
1)

info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;

2)

iodo@kowr.gov.pl.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………………………………………………
miejscowość i data
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XII. OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB
1.

Grupa producentów oświadcza, że wszelkie udostępnione KOWR oraz ARiMR dane osobowe, które grupa producentów bezpośrednio lub pośrednio
pozyskała w celu przyznania pomocy finansowej w ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałanie 3.2
„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, zostały przez nia pozyskane z zachowaniem przesłanek legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO i
jest uprawniona do ich przekazania KOWR i ARiMR oraz, że spełniła wobec osób, których dane dotyczą obowiązek informacyjny wynikajacy z art. 13 lub art.
14 RODO1).

2.

Grupa producentów zobowiązuje się do spełnienia w imieniu KOWR oraz ARiMR obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i przekazania
wszystkim osobom, których dane zostaną udostępnione KOWR oraz ARiMR przez Grupę producentów w celu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach działania 3 "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych
realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przekazania tym
osobom informacji zawartych w Załącznikach nr 4 i 5 2).
1

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
2

Treść klauzuli zawartej w załączniku nr 4 i w załączniku nr 5 grupa producentów może przekazać bezpośrednio każdej osobie, której dane zostaną udostępnione KOWR i ARiMR lub przesłać do niej
wiadomość e-mail zawierającą treść klauzuli.

……………………………………………….
miejscowość i data

……………………………………………………………………
czytelny podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy/ pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie
pomocy

XIII. PODPISANIE WNIOSKU
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