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CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ:

I. RODZAJ PŁATNOŚCI

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA

2. Nazwa Beneficjenta 

3. Adres siedziby Beneficjenta/Adres do korespondencji

W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o
płatność, która jest zamieszczona razem z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej (UM).

- wybierz z listy - 

- wybierz z listy - 

1. Numer Identyfikacyjny Beneficjenta1

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 
DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO

 W RAMACH INICJATYWY LEADER

PODDZIAŁANIE: 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

NA LATA 2014-2020

II NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY                                                                                                                                                                                                                                     

W-2_19.1

Potwierdzenie przyjęcia przez UM
/pieczęć/

UM.......-6934-UM......................../20…..
znak sprawy (wypełnia UM)

....…..……………………....…………………………. 
data przyjęcia i podpis  (wypełnia UM)

3.4 Ulica 3.5 Nr domu 3.6 Nr lokalu 3.7 Miejscowość

3.1 Województwo 3.2 Powiat 3.3 Gmina

- wybierz z listy - 

4. Dane pełnomocnika Beneficjenta 
4.1 Nazwisko/Nazwa 4.2 Imię

3.8 Kod pocztowy 3.9 Poczta 3.10 Nr telefonu* 3.11 Adres e-mail / e-PUAP*

5. Dane osoby uprawnionej do kontaktu 
5.1 Nazwisko 5.2 Imię 5.3  Nr telefonu*

1 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 699 i 904), 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
*Dane osobowe osoby fizycznej, przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, tzw. dane nieobowiązkowe.

5.4 Adres e-mail / e-PUAP*

3.12 Adres www*
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6. Nazwa Funduszu: EFRROW

9. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji

zł

Kwota pomocy z umowy przyznana dla danej transzy operacji zł

8. Data zawarcia 
umowy 

III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

7. Nr umowy

miesiąc - rok

11. Wnioskowana kwota pomocy w ramach danej 
transzy wybierz I. RODZAJ PŁATNOŚCI zł

74 000

10. wybierz I. RODZAJ PŁATNOŚCI

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

1. organizacja spotkań w zakresie planu włączenia społeczności lokalnej
w przygotowanie LSR - wybierz z listy -

12. Realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

12.1 I transza pomocy wybierz I. RODZAJ PŁATNOŚCI

dzień -

3. prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR - wybierz z listy -

12.2.1 Elementy planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSRLp. 12.2.2 Realizacja

1. organizacja spotkań w zakresie planu włączenia społeczności lokalnej
w przygotowanie LSR - wybierz z listy -

2.

przygotowana LSR jest:
- z udziałem lokalnej społeczności LSR, w tym przeprowadzenie konsultacji
społecznych obejmujących zorganizowanie co najmniej jednego spotkania, na
obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w
szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także
celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz
odnośnych planowanych działań 
- ukierunkowana między innymi na zagadnienia dotyczące: innowacyjności,
cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym
uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia obszaru,
partnestwa w realizacji LSR, w szczegolności poprzez wspólną realizację
przedsięwzięć i projektów,

- wybierz z listy -

2. prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR - wybierz z listy -

12.2 II transza pomocy wybierz I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Lp. 12.1.1  Elementy Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR 12.1.2 Realizacja
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Lp. Nazwa załącznika TAK/ND Liczba załączników

1.
Dokumenty potwierdzające prowadzenie strony internetowej na potrzeby przygotowania LSR
(załącznik obowiązkowy)
- oryginał albo kopie2

ND 0

2.
Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (załącznik obowiązkowy w sytuacji,
gdy nie został złożony wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy)
- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM 

ND 0

3.

Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza,
prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową, na który mają być
przekazane środki finansowe z tytułu pomocy (załącznik obowiązkowy)
- oryginał albo kopia2

ND 0

4. 
Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone lub nastąpiła zmiana po złożeniu wniosku o przyznanie
pomocy)
- oryginał albo kopia2

ND 0

1.

Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie spotkań z udziałem społeczności lokalnej, w tym:
zaproszenie / zawiadomienie o spotkaniu wraz z potwierdzeniem rozpowszechnienia informacji o
spotkaniu, program, lista obecności, protokół, dokumentacja fotograficzna  (załącznik obowiązkowy)
- oryginał albo kopia2

ND 0

2.
Dokument, który potwierdzi przystąpienie do konkursu na wybór LSR, albo
LSR wraz z wymaganymi załącznikami, spełniająca warunki dostępu w konkursie o wybór LSR
- oryginał albo kopia2

ND 0

3.
Raport z realizacji planu włączenia społeczności zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR
- oryginał albo kopia2 ND 0

4.

Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub
cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową, na
który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy (jeżeli numer rachunku uległ zmianie
po złożeniu wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy) 
 - oryginał albo kopia2

ND 0

5.
Pełnomocnictwo (jeżeli zostało udzielone lub nastąpiła zmiana po złożeniu wniosku o płatność
pierwszej transzy pomocy)
- oryginał albo kopia2

ND 0

6.
Obszar objęty LSR - w przypadku, gdy nastąpiła zmiana obszaru LSR w porównaniu
z umową o przyznaniu pomocy
-  oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

ND 0

1.

2.

…

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 i 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 podmiot, który wydał dokument, albo wymagających
poświadczenia za zgodność z oryginałem przez notariusza, można dołączyć bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.

B. Załączniki do wniosku o płatność drugiej transzy pomocy

V. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego, zapisanego na informatycznym nośniku danych (wybierz z listy)

A. Załączniki do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy

C. Inne załączniki

Razem:
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1. OŚWIADCZAM, ŻE:
a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

- -

przyznana Beneficjentowi kwota pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027 jest publikowana na
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl/web/rolnictwo;

VI. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

informacje zawarte we wniosku o płatność 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 2021 r. poz. 2345 oraz 2447);

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.); 

jestem świadomy, że zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ww. rozporządzenia delegowanego nr 640/2014, w przypadku
ustalenia poważnej niezgodności w celu otrzymania wsparcia lub w wyniku zaniedbania nie dostarczenia niezbędnych
informacji, wsparcia odmawia się lub cofa się je w całości oraz podmiot, który reprezentuję zostanie wykluczony z takiego
samego środka lub rodzaju operacji w roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodność, oraz w kolejnym roku
kalendarzowym;
Beneficjent, którego 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.

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:
niezwłocznego poinformowania UM o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz
nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW; 
umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną
operacją do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania wypłaty drugiej transzy pomocy;

niezwłocznego poinformowania UM o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w
stosunku do podmiotu, który reprezentuję, po złożeniu wniosku płatność;

3. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
dane Beneficjenta, którego reprezentuję, mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii
Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;

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 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 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%;

podpis osoby / osób reprezentujących Beneficjenta / 
pełnomocnika Beneficjenta

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
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I.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

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;

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - dotyczy osób fizycznych

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 płatność w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje,
że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej "administratorem danych") jest Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

z administratorem danych można kontaktować się 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;

administrator danych 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 2 powyżej; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych 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 danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z
2019 r. poz. 1167 oraz z 2022r. poz. 88) oraz 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), w celu wypłaty
przyznanej pomocy finansowej;

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom wsparcia
informatycznego;

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 wypłatą przyznanej pomocy na projekt w ramach poddziałania
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: 
- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na
potrzeby archiwizacji), 
- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie od wniesienia środka zaskarżenia oraz
okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.
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 danych. 

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 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;

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

Pani/Pana dane Administrator danych uzyskał od:
Samorządu Województwa…....................................................................................................................................
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II

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

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 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;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa:

W związku z treścią z 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), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej "administratorem danych") jest Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

z administratorem danych można kontaktować się 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;

administrator danych 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 2 powyżej; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych 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 danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane
nieobowiązkowe);
zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych 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 (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 237 oraz z 2022r. poz. 88), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022r. poz. 88) oraz 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), w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej i zwrotem pomocy finansowej, z wyjątkiem dochodzenia zwrotu
nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach poddziałania;

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora
danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom wsparcia
informatycznego;

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 wypłatą przyznanej pomocy na projekt w ramach poddziałania
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym: 
- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na
potrzeby archiwizacji), 
- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie od wniesienia środka zaskarżenia oraz
okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.
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 danych;

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;

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

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w niniejszym wniosku o płatność wynika z
obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych będzie
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku o płatność; następnie wniosek o płatność zostanie rozpatrzony w
zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany.
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IV. ZGODA PEŁNOMOCNIKA BENEFICJENTA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

- -

V. ZGODA OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

- -

data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta / 
pełnomocnika  Beneficjenta  

Przyjmuję do wiadomości, iż ARiMR staje się administratorem danych osobowych osób fizycznych otrzymanych ode mnie, które
to dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały przeze mnie pozyskane w celu wypłaty dofinansowania.

Oświadczam, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzam zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami
prawnymi i jestem uprawniony do ich przekazania ARiMR oraz uczyniłem zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich
przekazaniem, a w szczególności zostały poinformowane osoby, których dane przekazuję, o fakcie i celu ich przekazania.

Oświadczam, że poinformowałem wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, o treści klauzul informacyjnych
zatytułowanych „Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjenta”, załączonej do
niniejszego wniosku.
Jednocześnie zobowiązuję się poinformować osoby fizyczne, których dane osobowe będę przekazywał do ARiMR w celu
wypłaty środków finansowych w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Operacyjnym
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o treści klauzul informacyjnych zatytułowanych „Klauzule informacyjne dotycząca
przetwarzania przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób
fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjenta”, załączonej do niniejszego wniosku.

III. OŚWIADCZENIE WOBEC ARIMR O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB
FIZYCZNYCH

Podanie "danych nieobowiązkowych" jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku
o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 . Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Zgodę można
wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie "oświadczenia o wycofaniu zgody" na adres korespondencyjny administratora
danych, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych" lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby uprawnionej do kontaktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa
(adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), 
- Samorząd Województwa ………………………...…………….....………...…… z siedzibą
w ……..………………..……………………………….………;
jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oznaczonych we wniosku o płatność, jako „dane nieobowiązkowe”, w celu
ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących złożonego wniosku.

Podanie "danych nieobowiązkowych" jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o
płatność w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Zgodę można
wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie "oświadczenia o wycofaniu zgody" na adres korespondencyjny administratora
danych, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych" lub na adres e-mail: iod@arimr.gov.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

data (dzień-miesiąc-rok) podpis pełnomocnika beneficjenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez:
- Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa
(adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), 
- Samorząd Województwa ………………………...…………….....………...…… z siedzibą
w ……..………………..……………………………….………;
jako administratora danych, moich danych osobowych, oznaczonych we wniosku o płatność, jako „dane nieobowiązkowe”,
w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących złożonego wniosku.
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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); 

VIII. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Beneficjenta

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 płatność w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze "objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

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;

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;

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);

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 (t.j. 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 (t.j. 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, z 2022r. poz. 201), w celu wypłaty
przyznanej pomocy finansowej; 

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

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
wparcia informatycznego;

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 wypłatą przyznanej pomocy finansowej na projekt w ramach
poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w tym:     
- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na
potrzeby archiwizacji), 
- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie od wniesienia środka zaskarżenia oraz
okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.
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 danych. 

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

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

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, 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 Beneficjenta Samorządowi Województwa, w związku ze złożeniem
wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1" Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, Samorząd Województwa informuje, że:

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 wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na
potrzeby archiwizacji), 
- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie od wniesienia środka zaskarżenia oraz
okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.
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 danych. 

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

Pani/Pana dane Administrator  danych  uzyskał od Beneficjenta.

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

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;

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);

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 (t.j. 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 (t.j. 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, z 2022r. poz. 201), w celu wypłaty
przyznanej pomocy finansowej i zwrotem pomocy, z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem
dokonywania płatności w ramach poddziałania;

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

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;
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Spotkanie odbyło się 
z wykorzystaniem 

środków komunikacji 
elektronicznej 
[TAK / NIE]

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…

2. Harmonogram 

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

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce 
spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z 
godzinami spotkania Program spotkania

1 2 3 5

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność pierwszej transzy pomocy

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby / osób reprezentujących Beneficjenta / pełnomocnika Beneficjenta

--



PROW_19.1/v.2/z Strona 11 z 11

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

…

załącznik nr 6 do wniosku o płatność płatność II transzy pomocy

Obszar objęty LSR 
[w przypadku, gdy nastąpiła zmiana obszaru LSR w porównaniu z umową o przyznaniu pomocy ]

1
 Województwo

2
Powiat

3 
Gmina 

4 
TERYT

5
Rodzaj gminy

6
Obszar planowany do 

objęcia LSR

7
 Liczba ludności, 

łącznie z 
mieszkańcami 

miast powyżej 20 
tys.

8
 Liczba ludności, 
z pominięciem 
mieszkańców 

miast powyżej 20 
tys.

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy -  - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

9. Łączna liczba ludności obszaru objetej LSR, łącznie z mieszkańcami miast powyżej 20 tys. 0

10. Łączna liczba ludności obszaru objetej LSR, z pominięciem mieszkańców miast powyżej 20 tys. 0

- wybierz z listy - - wybierz z listy - - wybierz dane z listy - 

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby / osób reprezentujących Beneficjenta / pełnomocnika Beneficjenta

- -
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