WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO
W RAMACH INICJATYWY LEADER

W-1_19.1

PODDZIAŁANIE: 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Potwierdzenie przyjęcia przez UM
/pieczęć/

II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY
..............................................................
data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)
W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy , która jest zamieszczona razem z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego lub
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej (UM).

CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

- wybierz z listy -

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
1. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy1
2. Forma prawna Wnioskodawcy

Stowarzyszenie

4. Numer NIP

3. Nazwa Wnioskodawcy

5. Numer w KRS
6. REGON
3.1 Wnioskodawca jest lokalną grupą działania, która realizuje LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

- wybierz z listy -

3.2 Wnioskodawca jest lokalną grupą działania, która realizuje LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 i wnioskuje o pomoc na opracowanie nowej LSR, która obejmuje tożsamy obszar z
obszarem objętym LSR realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- wybierz z listy -

7. Adres i siedziba
7.1 Województwo

7.2 Powiat

7.3 Gmina

7.3.1 TERYT

7.7 Miejscowość

7.7.1 TERYT

- wybierz z listy 7.5 Nr domu

7.4 Ulica
7.8 Kod pocztowy

7.9 Poczta

7.6 Nr lokalu

7.10 Nr telefonu

7.11 Adres e-mail / ePUAP

7.12 Adres www

8. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż w punkcie 7 lub wskazano pełnomocnika)
8.2 Powiat

8.1 Województwo

8.3 Gmina

- wybierz z listy 8.5 Nr domu

8.4 Ulica
8.8 Kod pocztowy

8.9 Poczta

8.6 Nr lokalu

8.10 Nr telefonu*

8.7 Miejscowość
8.11 Adres e-mail / ePUAP*

8.12 Adres www*
Numer identyfikacyjny nadawany jest 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 2022 r. poz. 203 i 219), o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 851 oraz z 2022r. poz. 201) - dalej zwanego: rozporządzeniem 19.1
*Dane osobowe osoby fizycznej, przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, tzw. dane nieobowiązkowe.
1
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9. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
Lp.
9.1

Nazwisko

Imię

Stanowisko / Funkcja

9.2
9.3
9.4
10. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy
10.1 Nazwisko

10.2 Imię

11. Dane osoby uprawnionej do kontaktu
11.1 Nazwisko

11.2 Imię

11.3 Nr telefonu*

11.4 Adres e-mail / ePUAP*
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II. IDENTYFIKACJA OPERACJI
12. Cele w ramach PROW na lata 2014-2020, w które wpisuje się operacja
6B Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
13. Zakres operacji realizowanej w ramach poddziałania
Podnoszenie kompetencji podmiotów zaangażowanych w tworzenie LSR i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz
wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR
14. Cel operacji
Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR
15. Wykaz gmin, których obszar jest objęty obszarem planowanym do objęcia LSR

15.5
Rodzaj gminy

15.6
Obszar planowany
do objęcia LSR

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

2.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

3.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

4.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

5.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

6.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

7.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

8.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

9.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

10.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

11.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

12.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

13.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

14.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

15.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

16.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

17.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

18.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

19.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

20.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

21.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

22.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

23.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

24.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

25.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

26.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

27.

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

Lp.

15.1
Województwo

1.
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15.2
Powiat

15.3
Gmina

15.4
TERYT

15.7
Liczba ludności,
łącznie z
mieszkańcami
miast powyżej 20
tys.

15.8
Liczba ludności, z
pominięciem
mieszkańców miast
powyżej 20 tys.
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…

- wybierz z listy -

- wybierz z listy -

15.9 Łączna liczba ludności obszaru objetej LSR, łącznie z mieszkańcami miast powyżej 20 tys.

- wybierz z listy -

0

15.10 Łączna liczba ludności obszaru objetej LSR, z pominięciem mieszkańców miast powyżej 20 tys.

0

16. Plan finansowy
16. 1 Wnioskowana kwota pomocy na
operację (w zł)

16.2 I transza (w zł)

16.3 II transza (w zł)

74 000,00 zł

14 800,00 zł

59 200,00 zł
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III. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego na informatycznym nośniku danych
Lp.

Nazwa załącznika

(wybierz z listy)
Liczba załączników

TAK/ND

A. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy

1.

Statut Wnioskodawcy (załącznik obowiązkowy)
- oryginał albo kopia 2

(wybierz z listy)

2.

Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów (załącznik obowiązkowy)
- oryginał albo kopia 2

(wybierz z listy)

3.

Dokumenty potwierdzające członkostwo (załącznik obowiązkowy) wraz z dokumentami
potwierdzającymi przedstawicielstwo danego sektora (załącznik obowiązkowy jeżeli dokument
(wybierz z listy)
potwierdzający członkostwo nie potwierdza sektora, który dany podmiot reprezentuje)
- kopia 2

4.

Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone)
- oryginał albo kopia 2

5.

Opis obszaru (potencjału) planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru
(załącznik obowiązkowy)
(wybierz z listy)
- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

6.

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR (załącznik obowiązkowy)
- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

7.

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (załącznik powinien być złożony w UM
najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność dla I -ej transzy)
(wybierz z listy)
- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

8.

Oświadczenie o nieobchodzeniu przepisów prawa w ramach warunku, o którym mowa w art. 60
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające
(wybierz z listy)
rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE)
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);
- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

9.

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunku przyznania pomocy, o którym mowa w § 3 ust. 2
pkt 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (wybierz z listy)
(Dz. U. poz. 851, oraz z 2022r. poz. 201) - załącznik obowiązkowy dla LGD, które nie realizują LSR
w ramach PROW na lata 2014-2020
- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

B. Inne załączniki
10.

11.

12.

…
Razem:

0

2
Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego lub samorządowej jednostki lub podmiot, który wydał dokument, lub notariusza.
Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069, 2120 oraz z 2022r. poz. 64) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym
wirusem, kopie dokumentów wymagających potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika podmiotu wdrażającego, lub podmiotu, który wydał dokument, albo
wymagających poświadczenia za zgodność z oryginałem przez notariusza, można dołączyć bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.
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Jak dodać wiersz?
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IV. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY
1. Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej w wysokości wskazanej w polu 16.1 wniosku.
2.

Oświadczam, że:

a) znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:
− ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 2021r. poz. 2137 oraz z z 2022r.
− ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz.U. z 2019r. Poz. 1167, oraz z 2022r. Poz. 88),
− rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.
poz. 851 oraz z 2022r. poz. 201)
oraz zapoznałem się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020;
b) podmiot, który reprezentuję nie uzyskał wsparcia obejmującego budowanie potencjału, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania
i wdrożenia LSR w rozumieniu art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), chyba że upłynęły 3 lata od dnia udzielenia tego wsparcia po raz ostatni;
c) 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 (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2345, 2447);
d) podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014
z dnia 11 marca 2014r. 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.);
e) jestem świadomy, że zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ww. rozporządzenia delegowanego nr 640/2014, w przypadku ustalenia poważnej
niezgodności, przedstawienia fałszywych dowodów w celu otrzymania wsparcia lub w wyniku zaniedbania nie dostarczenia niezbędnych informacji,
wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości oraz że podmiot, który reprezentuję zostanie wykluczony z takiego samego środka lub rodzaju
operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność, oraz w kolejnym roku kalendarzowym;
f) znane mi są regulacje art. 59 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94,
(WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), stanowiące,
iż wniosek o przyznanie pomocy jest odrzucany, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub jego przedstawiciel uniemożliwia
przeprowadzenie kontroli na miejscu, z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
g) podmiot, który reprezentuję nie podlega 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję
się do niezwłocznego poinformowania UM o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do podmiotu, który reprezentuję, po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
3. Zobowiązuję się do:
a) umożliwienia upoważnionym podmiotom, tj. organom Krajowej Administracji Skarbowej, NIK, przedstawicielom KE, ETO, Instytucji Zarządzającej,
Agencji płatniczej oraz innym uprawnionym podmiotom, przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia
w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania wypłaty drugiej transzy pomocy;
b) niezwłocznego poinformowania UM o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na przyznanie pomocy, wykonanie umowy oraz
nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW;
c) niezwłocznego poinformowania UM o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonego w stosunku do podmiotu, który reprezentuję, po
złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;
d) prowadzenia przez podmiot, który reprezentuję, 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 uchylającym
rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), dla wszystkich transakcji związanych z realizacją
operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) dane podmiotu, który reprezentuję, mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla
zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
b) informacja o przyznaniu Wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy
w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze", objętego PROW na lata 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.gov.pl/web/rolnictwo;
c) w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie wydatków nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego
identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa 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 uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
487, z późn. zm.), kwota pomocy zostanie pomniejszona o 10%;

-

-

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
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V. Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
występującej w poddziałaniu 19.1 „WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE" II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
POMOCY” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

W związku z treścią 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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2
oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe
zostały przekazane przez Samorząd Województwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku ze złożeniem wniosku o
przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: "Administratorem") jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
2) z Administratorem Pani /Pan może się kontaktować poprzez adres e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny
Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
3) 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 danych, wskazany w pkt I.2);
4) zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres szerszy, niż to
wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez Administratora
w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 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 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022r. poz. 88), ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022r. poz. 88) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. poz. 851, oraz z 2022r. poz. 201), w celu realizacji zadań związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy finansowej;
6) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wsparcia
informatycznego;
8) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji
zadań, o których mowa w pkt. I.5, związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy na projekt w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:
- w przypadku przyznania pomocy - przez okres realizacji zobowiązania do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie okres
zobowiązań,
- w przypadku pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy – przez okres jaki upłynie do
chwili, w której podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie po
zostawieniu wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy oraz przez
okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podmiotowi
ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie pozostawienia wniosku o przyznanie
pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy.
Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
9) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenie 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe), będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt I.5,
w tym przez okres realizacji celów, o których mowa w części „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” oraz w części
"Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych" poniżej lub do czasu jej wycofania;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
11) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12) Pani/Pana dane Administrator uzyskał od:
Samorządu Województwa…....................................................................................................................................
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II.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa:

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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz
sprost. Dz. Urz. UE L 74
z 04.03.2021, str. 35), dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, Samorząd Województwa informuje, że:
1) administratorem
Pani
/
Pana
danych
osobowych
(dalej:
Administrator)
jest
…………………….………………………….………, z siedzibą w …………………...………………...………...;

Samorząd

Województwa

Administratorem
można
kontaktować
się
poprzez
adres
e-mail/epuap:
2) z
…………………………………………………..…..……………......................
lub
pisemnie na adres korespondencyjny
……………………………………………………………....................……………………..…………….…………;
3) 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:
…………...........................................................................………… lub pisemniena adres korespondencyjny Administratora, wskazany
w pkt. II.2;
4) zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres szerszy, niż to
wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
5) zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 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 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022r. poz. 88), ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022r. poz. 88) oraz rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. poz. 851, oraz z 2022r. poz. 201), tj. w celu realizacji zadań związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy finansowej,
z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach poddziałania;

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wsparcia informatycznego;
7) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji
zadań, o których mowa w pkt. II.5, związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem pomocy na projekt w ramach poddziałania „Wsparcie
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:
- w przypadku przyznania pomocy - przez okres realizacji zobowiązania do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej
oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym upłynie okres
zobowiązań,
- w przypadku pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy – przez okres jaki upłynie do
chwili, w której podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie po
zostawieniu wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy oraz przez
okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podmiotowi
ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie pozostawienia wniosku
o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy.
Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie
niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
8) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na
przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe), będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt II.5, w
tym przez okres realizacji celów, o których mowa w części „Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych” oraz w części
"Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych" poniżej lub do czasu jej wycofania.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11) podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 we wniosku o przyznanie pomocy na operacje w
ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z
obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie
pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy po uprzednim wezwaniu do usunięcia braków.
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III. Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych - zaznaczyć znakiem X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych:
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) Samorząd Województwa ………………………...…………….....………...…… z siedzibą
w ……………..……………………………….………;
danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, wskazanych w pkt I-II. 5), 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 na
operacje realizowane w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 osobowych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:
1)

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

2)
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

miejscowość i data (w formacie: dzień-miesiąc-rok)

czytelny podpis pełnomocnika

IV. Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych - zaznaczyć znakiem X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych:
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) Samorząd Województwa ………………………...…………….....………...…… z siedzibą
w ……..………..……………………………….………;
danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego
prawa, wskazanych w pkt I-II. 5), 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 na
operacje realizowane w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 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 osobowych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:

1) info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;
2)
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

miejscowość i data (w formacie: dzień-miesiąc-rok)
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VI. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego
wobec innych osób fizycznych¹
1.

Samorząd Województwa (SW) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informują, że stają się
administratorami danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych od podmiotu ubiegającego się o pomoc, które to dane osobowe
podmiot bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celach związanych ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na operacje w
ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.

Oświadczam, że dane osobowe innych osób fizycznych, o których mowa w pkt 1, są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie regulacjami prawnymi 2, 3 i jestem uprawniony do ich przekazania SW oraz ARiMR oraz uczyniłem zadość wszelkim
obowiązkom związanym z ich przekazaniem, a w szczególności poinformowałem osobę/osoby, których dane przekazuje, o fakcie i
celu ich przekazania.

3.

Oświadczam, iż poinformowałem inne osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, których dane osobowe pozyskałem w celu
przyznania pomocy finansowej, o treści klauzul informacyjnych zatytułowanych „Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania
przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które
zostaną przekazane przez Wnioskodawcę”, załączonych do niniejszego wniosku.

4.

Jednocześnie zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane do SW oraz ARiMR w celu
przyznania pomocy finansowej, o treści klauzul informacyjnych zatytułowanych „Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania
przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które
zostaną przekazane przez Wnioskodawcę”, załączonych do niniejszego wniosku.

miejscowość i data
(w formacie: dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika
podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

¹ W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 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, sprost.
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), treści oświadczenia nie składa.
2

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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74
z 04.03.2021, str. 35).
3

Treść oświadczenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy Beneficjent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 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, sprost.
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).
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VII. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Wnioskodawcę.
I.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

W związku z treścią 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, sprost. Dz. Urz. UE L
127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz UE L 74 z 4.03.2021 str. 35) dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób
fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez Samorząd Województwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze "objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: "Administratorem") jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

2) z Administratorem Pani /Pan może się

kontaktować poprzez adres e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres
korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;

3) 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 danych, wskazany w pkt I.2);

4) zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia

2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe);

5) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez Administratora

w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 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 2021 r. poz. 2137, oraz z 2022r. poz. 88),
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167, oraz z 2022r. poz.
88) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawczego” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 851, oraz 2022r. poz. 201), w celu realizacji zadań związanych z przyznaniem,
wypłatą i zwrotem pomocy;

6) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe;
7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wparcia
informatycznego;

8) Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres

realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.5, związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem przyznanej pomocy na projekt w ramach
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:
- w przypadku przyznania pomocy - przez okres realizacji zobowiązania do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności
końcowej oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym upłynie okres zobowiązań,
- w przypadku pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy – przez okres jaki upłynie
do chwili, w której podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie po
zostawieniu wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy oraz
przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podmiotowi
ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie pozostawienia wniosku
o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy.
Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679;

10) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) Pani/Pana dane Administrator uzyskał od:

Samorządu Województwa…....................................................................................................................................
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II. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa:
W związku z treścią 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 z późn. zm.) dalej:
„Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez Wnioskodawcę
Samorządowi Województwa, w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.1" Wsparcie
przygotowawcze "objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Samorząd Województwa informuje, że:

1)

administratorem
Pani
/
Pana
danych
osobowych
(dalej:
Administrator)
jest
Samorząd
………………..……….…………….…………, z siedzibą w................................…………...………………...………...;

2)

z
Administratorem
można
kontaktować
się
poprzez
adres
e-mail/epuap:
…………………………………………………..…..…………………………………....................... lub pisemnie na adres korespondencyjny
……………………………………………………………................………………..…………….…………;

3)

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:
…………....................................………………… lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt. II.2;

4)

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe);

5)

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez Administratora
w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 w związku z art. 34 ust. 1 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 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022r. poz.88),
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022r. poz.
88) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawczego” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 851 oraz z 2022r. poz.201), w celu realizacji zadań związanych z przyznaniem, wypłatą
i zwrotem pomocy;

6)

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

7)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wparcia
informatycznego;

8)

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres
realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.5, związanych z przyznaniem, wypłatą i zwrotem przyznanej pomocy na projekt w ramach
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:
- w przypadku przyznania pomocy - przez okres realizacji zobowiązania do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności
końcowej oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym upłynie okres zobowiązań,
- w przypadku pozostawienia wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy – przez okres jaki upłynie
do chwili, w której podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie po
zostawieniu wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy
oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym
podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy zostanie prawidłowo doręczone rozstrzygnięcie w sprawie pozostawienia
wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie odmowy przyznania pomocy.
Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;

9)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679;

10)

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11)

Pani/Pana dane Administrator uzyskał od Wnioskodawcy.
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Załącznik nr 5

Opis obszaru (potencjału) planowanego do objęcia LSR, w tym opis spójności tego obszaru
1. Opis spójności obszaru planowanego do objęcia LSR

2. Identyfikacja członków
Lp.

Nazwa Gminy
[zgodna z pkt 15.3 wniosku]

Nazwa podmiotu / Imię i nazwisko

Sektory
2

1

3

publiczny

1.

społeczny
gospodarczy
publiczny

2.

społeczny
gospodarczy
publiczny

3.

społeczny
gospodarczy
publiczny

4.

społeczny
gospodarczy
publiczny

6.

społeczny
gospodarczy
publiczny

7.

społeczny
gospodarczy
publiczny

8.

społeczny
gospodarczy
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publiczny
społeczny

9.

gospodarczy
publiczny
społeczny

10.

gospodarczy
publiczny
społeczny

11.

gospodarczy
publiczny
społeczny

12.

gospodarczy
publiczny
społeczny

13.

gospodarczy
publiczny
społeczny

14.

gospodarczy
publiczny
społeczny

15.

gospodarczy
publiczny
społeczny

16.

gospodarczy
publiczny
społeczny

18.

gospodarczy
publiczny
społeczny

19.

gospodarczy
publiczny
społeczny

20.

gospodarczy
publiczny
społeczny

…

gospodarczy

`-

`-

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
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Załącznik nr 6

1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR

PROW_19.1/2/z
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3. Harmonogram

Lp.

3.2 Miejscowość***

3.1 Nazwa gminy

3.3 Planowany termin spotkania

3.4 Spotkanie odbędzie się z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
…
*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

-

-

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
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Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań
1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,
a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań:

2. Harmonogram

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce
spotkania (adres)

1

2

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Spotkanie odbędzie się z
wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej
[TAK / NIE]

Planowany program spotkania

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
(…)

-

-

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
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Załącznik nr 8
Oświadczenie o nieobchodzeniu przepisów prawa w ramach warunku, o którym mowa w art. 60 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią
i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE)
nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)

Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78,
(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549,
z późn. zm.) - dalej zwane rozporządzenie 1306/2013.
oraz
brak jest powiązań pomiędzy wnioskodawcą i jego członkami z innymi wnioskodawcami lub ich członkami w sposób świadczący
o zamiarze uzyskania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 w sposób sprzeczny z celami tej pomocy.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia wypełnienia przesłanki art. 60 rozporządzenia nr 1306/2013 nie zostanie przyznana
pomoc a w sytuacji podjęcia informacji w terminie późniejszym nie zostanie wypłacona pomoc, a pomoc wypłacona będzie podlegała
zwrotowi.

-

-
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Załącznik nr 9
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunku przyznania pomocy o którym mowa § 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
poz. 851, oraz z 2022r. poz. 201)

Na podstawie informacji zebranych od wszystkich członków mojej LGD, oświadczam, że żaden z członków mojej LGD, z wyjątkiem gmin,
nie jest oraz do dnia 31 grudnia 2020r. nie był członkiem innych wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy na przygotowanie
LSR w ramach tego naboru wniosków o przyznanie pomocy.
Oświadczenia wszystkich członków znajdują się w siedzibie LGD.
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia, że któryś z członków mojej LGD, z wyjątkiem gmin, jest lub do dnia 31 grudnia 2020r.
był członkiem innego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy na przygotowanie LSR w ramach tego naboru wniosków
o przyznanie pomocy (co świadczy o braku spełnienia warunku przyznania pomocy określonego w § 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia 19.1),
pomoc nie zostanie przyznana, a w przypadku przyznanej już pomocy, nie zostanie wypłacona, a pomoc wypłacona będzie podlegała
zwrotowi.
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