
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Data zamieszczenia na stronie internetowej 23.12.2021 r.

OGŁOSZENIE nr 1/2022/P
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogłasza nabór
Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia:

1.2. Założona i zarejestrowana nowa firma

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 10 stycznia 2022 r. godz. 8.00 do dnia 31 stycznia 2022 r. godz. 15.00

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” adres:
08-500 Ryki, ul. Żytnia 8

3. Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
(oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez
pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną)
lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku
decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. o godz. 15ºº.

4. Formy wsparcia:
Dla operacji polegających na założeniu nowej firmy – płatność w 2 transzach:
I transza – premia 80%
II transza – refundacja 20%
- kwota pomocy 100.000,00 zł

5. Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2
lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
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2014-2020 ze zmianami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2
września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1555).

Operacja będzie realizować cele i przedsięwzięcia określone w LSR:

Cel ogólny 1. Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału

Cel szczegółowy 1.Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu
zatrudnienia

Przedsięwzięcie 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma

6. Limity środków:
Limit środków na realizację operacji określonej w pkt 5 ogłoszenia w ramach ogłaszanego
konkursu wynosi 226.794,41 EUR ( 907.177,64 zł – po kursie 4,00 zł ).

- Liczba operacji – 11

Samorząd Województwa udzieli wsparcia operacjom mieszczącym się w limicie środków
wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie euro i który zostanie
przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez samorząd województwa po kursie
wymiany EUR do PLN, opublikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego
dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń
(kurs bieżący).
Wnioskodawcy, którzy nie zmieścili się we wskazanym w ogłoszeniu limicie środków a
przeszli pozytywnie ocenę, zostają wpisani na listę rezerwową (zawierającą wnioski do limitu
160% środków wskazanych w ogłoszeniu), oczekując na ewentualne zwolnienie środków i
możliwość uzyskania wsparcia w późniejszym terminie, o czym zarząd województwa
informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

7. Warunki udzielenia wsparcia:
a) Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju
b) Zgodność operacji z warunkami określonymi w PROW 2014-2020
c) Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
d) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny

operacji przez Radę Stowarzyszenia w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu
e) Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu
f) Zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu
g) Operacja mieści się w limicie środków określonym w pkt 6 ogłoszenia.
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Pomoc jest przyznawana podmiotowi, który ma nadany przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa numer identyfikacyjny.

Operacja zostaje wybrana do finansowana po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1) Operacja została uznana za zgodną z LSR.
2) Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 50% maksymalnej liczby
punktów (min. 16 punktów).
3) Operacja mieści się w limicie 160% dostępnych środków wskazanych w informacji
podanej do publicznej wiadomości.

LGD tworzy listę rezerwową wniosków o przyznanie pomocy do limitu 60% środków
wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. Na liście rezerwowej umieszczane są wnioski,
które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów, ale z powodu wyczerpania dostępnych
w konkursie środków nie znalazły się na liście do dofinansowania. Wnioski umieszczane są w
kolejności według liczby uzyskanych punktów. Wniosek z listy rezerwowej trafia na listę do
dofinansowania w sytuacji, kiedy operacja została wybrana do finansowania a Wnioskodawca
zrezygnuje z realizacji operacji lub rozwiąże umowę na realizację operacji w ten sposób
uwalniając wolne środki do wykorzystania.

8. Lokalne kryteria wyboru operacji:

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło
weryfikacji:

I. Operacja
zawiera
wprowadzenie
nowych rozwiązań
lub udoskonalenie
istniejących
/charakter
innowacyjny/

Preferuje się operacje
innowacyjne. Przez
innowacyjność należy
rozumieć zastosowanie lub
wprowadzenie nowych lub
ulepszonych produktów,
procesów (technologii),
metod organizacji lub
marketingu poprzez
praktyczne wykorzystanie
lokalnych zasobów
unikalnych i
charakterystycznym na
obszarze LSR
(przyrodniczych,
historycznych, kulturowych
czy społecznych).

TAK - 2 pkt
NIE - 0pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach
LSR
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Innowacyjne może być ich
nietypowe, niestandardowe
wykorzystanie czy promocja

II. Operacja
uwzględnia
zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
klimatu

Preferuje się operacje mające
pozytywny wpływ na stan
środowiska naturalnego lub
klimatu obszaru LSR. Przez
operacje mające pozytywny
wpływ na stan środowiska
naturalnego rozumie się
operacje zmniejszające
emisję hałasu, zanieczyszczeń
lub promieniowania poprzez
modernizację
dotychczasowego źródła
emisji lub zastąpienie go
innym urządzeniem,
maszyną,
środkiem transportu lub
rozwiązaniem technicznym

TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy na
realizację
LSR

III. Operacja
przewiduje
powstanie miejsc
pracy

Preferuje się operacje
zakładające tworzenie
nowych miejsc pracy w ciągu
całego okresu trwałości
projektu. Do wyliczeń stosuje
się metodę RJR (Rocznych
Jednostek Roboczych).

2 miejsca pracy (w tym
samozatrudnienie lub
utworzenie miejsca pracy)
- 10 pkt
1 miejsce pracy lub
samozatrudnienie - 7
pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach
LSR

IV. Operacja
zakłada
zatrudnienie
osoby

Preferuje się wnioski
oddziałujące pozytywnie na
grupę defaworyzowaną ze
wzglądu na dostęp do rynku
pracy. Identyfikacja grup
defaworyzowanych na
obszarze LSR znajduje się w
Rozdziale I. LSR
Charakterystyka LGD.
Wnioskodawcą lub osobą
zatrudnioną jest osoba z
grupy defaworyzowanej
Dla 1 osoby należy
przyporządkować 1 grupę
defaworyzowaną

Bezrobotnej
zarejestrowanej w PUP
Ryki,
a) Absolwenta szkoły -
4pkt
b) Młode matki, które chcą
powrócić na rynek pracy
- 4 pkt
c) Osoby 50+ - 3pkt
d) Osoby między 18 a 26
rokiem życia - 2pkt
e) Operacja przewiduje
zatrudnienie innych osób
zarejestrowanych w PUP
Ryki - 1 pkt
Operacja nie przewiduje
zatrudnienie osób
wymienionych w punktach

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach
LSR
(maksymaln
a liczba
punktów
według tego
kryterium –
8 pkt)
Dla jednego
zadeklarow
anego
miejsca
pracy
należy
przyporządk
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a-e - 0 pkt ować 1
osobę z
grupy
defaworyzo
wanej tj.
samoztrudni
enie i
utworzenie
miejsca
pracy (dla 1
osoby
należy
przyporządk
ować 1
grupę
defaworyzo
waną)

V. Czas realizacji
operacji

.Preferuje się operacje
realizowane w krótszym
okresie czasowym niż wynika
to z Programu. Okres
realizacji projektu liczony jest
od daty zawarcia umowy na
realizację projektu.

Do 1 roku - 8 pkt
Do 18 m-cy - 6 pkt
Do 2 lat - 0 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach
LSR

VI.
Wnioskodawca
uwzględnił
umieszczenie logo
LGD Lepsza
Przyszłość Ziemi
Ryckiej na tablicy
i innych
materiałach
informacyjnych

Preferuje się operacje
zakładające promocję LGD
mający na celu dbanie o
wizerunek LGD

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach
LSR

VII.
Wnioskodawca
korzystał z usług
doradztwa
świadczonego w
Biurze LGD

Preferowane będą operacje,
które były konsultowane z
doradcami LGD zajmującymi
się obsługą projektów

Tak – 1 pkt
Nie – 0 pkt

Ewidencja
korzystania
z usług
doradztwa
znajdująca
się w Biurze
LGD
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Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50% maksymalnej
liczby punktów (tj. minimum 16 punktów z maksymalnej liczby 32 punktów):

Dla operacji polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego uzyskanie
minimum 16 punktów

Lokalne kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów dostępne są na stronie LGD:
www.lokalnagrupadzialania.pl , w zakładce Nabory wniosków/ Zasady przyznawania pomocy.

Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby
punktów:

1) W pierwszej kolejności decyduje procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana
przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z
zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”,
2) jeżeli metoda selekcji opisana powyżej okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście
operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z
zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym
wyższe miejsce na liście”.

9. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej LGD
www.lokalnagrupadzialania.pl
a) Lokalna Strategia Rozwoju – dostępna w zakładce Strona główna
b) Wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia (wersja 4z), wniosku o płatność oraz
projekt umowy o udzielenie wsparcia – dostępne w zakładce Formularze oraz
bezpośrednio pod ogłoszeniem
c) W zakładce: Do pobrania podwieszone dokumenty: Procedura wyboru i oceny
operacji, Regulamin Rady, Kryteria wyboru operacji.

W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru operacji do wniosku należy dołączyć
następujące załączniki:
a. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych
b. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 1. Wsparcie

rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia
c. Klauzule RODO

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki określone w sekcji B.IV
wniosku o przyznanie pomocy.

Wszystkie niezbędne dokumenty odnośnie złożenia wniosku znajdują się bezpośrednio
pod ogłoszeniem.

http://www.lokalnagrupadzialania.pl
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10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, ich wzory oraz
kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD
www.lokalnagrupadzialania.pl w zakładce Nabory wniosków – Zasady przyznawania
pomocy

11. Planowane do osiągnięcia cele i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia

wskaźniki:

Cel ogólny I.
Rozwój gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lokalnego potencjału
Wskaźnik oddziaływania
Wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej przypadająca na 1000
mieszkańców 108

Cel szczegółowy 1.
Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia
Wskaźnik rezultatu
Liczba miejsc pracy w nowo utworzonych firmach 43

Wskaźnik rezultatu
Liczba utrzymanych miejsc pracy w nowoutworzonych firmach 43

Przedsięwzięcie 1.2
Założona i zarejestrowana nowa firma
Wskaźnik produktu

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

28

12. Załączniki do wniosku:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP _19 _2 _P _4z.xlsx 0.18MB

 Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP _19 _2 _P _4z.pdf 0.66MB

http://www.lokalnagrupadzialania.pl
https://www.gov.pl/attachment/7cfb025b-26d4-4f8f-a696-9499a93263b1
https://www.gov.pl/attachment/7cfb025b-26d4-4f8f-a696-9499a93263b1
https://www.gov.pl/attachment/85bb09cd-4e89-4a1a-a1b8-670d43226fed
https://www.gov.pl/attachment/85bb09cd-4e89-4a1a-a1b8-670d43226fed
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2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy _19.2 _premie _4z
IW _WoPP _192 _P _4z _15112021.pdf 1.07MB

3) Biznesplan (wersja 4z)

 Biznesplan (wersja 4z)
BP _19 _2 _P _4z.pdf 0.50MB

 Biznesplan (wersja 4z)
BP _19 _2 _P _4z.docx 0.12MB

 Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP _19 _2 _P _4z _TabFinans.xlsx 0.03MB

 Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP _19 _2 _P _4z _InformPomocn.pdf 0.71MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)
Umowa _19 _2 _P _5z _20201221.pdf 0.89MB

 Załącznik nr 1 Biznesplan
Umowa _19 _2 _P _5z _Zal _1 _BP _20201221.pdf 0.84MB

 Załącznik nr 2 Wykaz działek
Umowa _19 _2 _P _5z _Zal _2 _WykazDzialek _20201221.pdf 0.24M
B

 Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po
realizacji operacji
Umowa _19 _2 _P _5z _Zal _3 _IMBP _IPRO _20201221.pdf 0.42M
B

 Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa _19 _2 _P _5z _Zal _4 _OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

 Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o
ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa _19 _2 _P _5z _Zal _5 _OswMalz.pdf 0.53MB

 Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa _19 _2 _P _5z _Zal _6 _RODO.pdf 0.51MB

 Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 Załącznik Nr 2 – do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 1. Wsparcie

rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia
 Klauzule RODO 19.2
 Klauzule RODO do listy obecności 19.2
 Klauzule RODO do karty wkładu rzeczowego 19.2

https://www.gov.pl/attachment/5b488e3b-5b5b-4cd9-a582-f97c4b54c6c8
https://www.gov.pl/attachment/5b488e3b-5b5b-4cd9-a582-f97c4b54c6c8
https://www.gov.pl/attachment/0c2153cb-2ee8-4afd-a405-6eeb2830c020
https://www.gov.pl/attachment/0c2153cb-2ee8-4afd-a405-6eeb2830c020
https://www.gov.pl/attachment/17033ed7-1ac7-4d42-b67c-2f72db9577cf
https://www.gov.pl/attachment/17033ed7-1ac7-4d42-b67c-2f72db9577cf
https://www.gov.pl/attachment/23e92458-8c4b-454c-b77b-7a0fc83339a5
https://www.gov.pl/attachment/23e92458-8c4b-454c-b77b-7a0fc83339a5
https://www.gov.pl/attachment/e6984fc6-c670-4616-bbb7-99be6ced52f3
https://www.gov.pl/attachment/e6984fc6-c670-4616-bbb7-99be6ced52f3
https://www.gov.pl/attachment/d5f0ccee-8cff-4147-a5d2-b5cb3364d576
https://www.gov.pl/attachment/d5f0ccee-8cff-4147-a5d2-b5cb3364d576
https://www.gov.pl/attachment/efadfbb3-bf82-4393-a256-3f7b0ee53f8e
https://www.gov.pl/attachment/efadfbb3-bf82-4393-a256-3f7b0ee53f8e
https://www.gov.pl/attachment/b939d3ad-d214-413d-9b3c-158783634be7
https://www.gov.pl/attachment/b939d3ad-d214-413d-9b3c-158783634be7
https://www.gov.pl/attachment/b939d3ad-d214-413d-9b3c-158783634be7
https://www.gov.pl/attachment/c58d654a-4284-4644-82aa-6f63ec33b6cc
https://www.gov.pl/attachment/c58d654a-4284-4644-82aa-6f63ec33b6cc
https://www.gov.pl/attachment/c58d654a-4284-4644-82aa-6f63ec33b6cc
https://www.gov.pl/attachment/c58d654a-4284-4644-82aa-6f63ec33b6cc
https://www.gov.pl/attachment/aa971f43-c3d5-4a23-9362-86b69724d113
https://www.gov.pl/attachment/aa971f43-c3d5-4a23-9362-86b69724d113
https://www.gov.pl/attachment/f0981d98-7327-4b55-b7da-458d2d4bedf9
https://www.gov.pl/attachment/f0981d98-7327-4b55-b7da-458d2d4bedf9
https://www.gov.pl/attachment/f0981d98-7327-4b55-b7da-458d2d4bedf9
https://www.gov.pl/attachment/6c024810-262e-451f-a202-1291c386f907
https://www.gov.pl/attachment/6c024810-262e-451f-a202-1291c386f907
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/zgoda-na-przetawarzanie-danych-osobowych-1-2-1.doc
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2-do-wniosku-oprzyznanie-pomocy-podj%C4%99cie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-2.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-2-do-wniosku-oprzyznanie-pomocy-podj%C4%99cie-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-2.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/klauzule-rodo-192-1ROZW%C3%93J.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/rodo-klauzule-do-listy-obecnosci-192ROZW%C3%93J.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/rodo-klauzule-do-karty-wkladu-rzeczowego-192ROZW%C3%93J.docx
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Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022
Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Regulamin Pracy Rady
Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
Ankieta monitorująca

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)
WoP _19 _2 _P _4z _20190530.pdf 0.46MB

 Wniosek o płatność wersja 4z (excel)
WoP _19 _2 _P _4z _20190530.xlsx 0.11MB

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW _WoP _19 _2 _P _4z _20190530.pdf 1.21MB

 Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
WoP _19 _2 _P _4z _Zal _2 _WF _20190530.xlsx 0.04MB

 Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji
Biznesplanu
WoP _19 _2 _I _P _Zal _3 _SRBP _20190605 _(1).xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji
operacji (IMRB/ IPRO)

 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
(pdf)
IMBP _IPRO _19 _2 _5z _20210510.pdf 0.38MB

 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
(excel)
IMBP _IPRO _19 _2 _5z _20210510 _(1).xlsx 0.12MB

 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji
biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP _IPRO _19 _2 _P _InformPomocn _20201221.pdf 0.71MB

https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2020/10/LSR-aktualizacja-lipiec20-zmEUR5czar-jednUM-UZUP1.doc
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/04/Procedura-luty-2019-cz.pdf
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/Regulamin-Pracy-Rady.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/kryteria-wyboru-operacji-WZC-25.10.19czar-1.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/kryteria-wyboru-operacji-WZC-25.10.19czar-1.docx
https://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2019/12/ANKIETA-monitoruj%C4%85ca-grudz-18.docx
https://www.gov.pl/attachment/73e25187-8a4a-4e36-9d20-7358a91418d1
https://www.gov.pl/attachment/73e25187-8a4a-4e36-9d20-7358a91418d1
https://www.gov.pl/attachment/756eeb17-89f3-4690-9ecf-ea911628b569
https://www.gov.pl/attachment/756eeb17-89f3-4690-9ecf-ea911628b569
https://www.gov.pl/attachment/5a758aba-40ea-40d6-af03-3a98e4af119b
https://www.gov.pl/attachment/5a758aba-40ea-40d6-af03-3a98e4af119b
https://www.gov.pl/attachment/63535a72-c229-4ad9-a679-0fbd276c915d
https://www.gov.pl/attachment/63535a72-c229-4ad9-a679-0fbd276c915d
https://www.gov.pl/attachment/d19c2dab-bf36-494e-a44b-3d90bc4373ba
https://www.gov.pl/attachment/d19c2dab-bf36-494e-a44b-3d90bc4373ba
https://www.gov.pl/attachment/d19c2dab-bf36-494e-a44b-3d90bc4373ba
https://www.gov.pl/attachment/7276ec0c-9499-46df-8062-3613ce8466b4
https://www.gov.pl/attachment/7276ec0c-9499-46df-8062-3613ce8466b4
https://www.gov.pl/attachment/7276ec0c-9499-46df-8062-3613ce8466b4
https://www.gov.pl/attachment/51991f49-4484-4e82-befe-3cd448a4744d
https://www.gov.pl/attachment/51991f49-4484-4e82-befe-3cd448a4744d
https://www.gov.pl/attachment/51991f49-4484-4e82-befe-3cd448a4744d
https://www.gov.pl/attachment/605c08eb-ea73-429b-a3b9-f1cdddbf3215
https://www.gov.pl/attachment/605c08eb-ea73-429b-a3b9-f1cdddbf3215
https://www.gov.pl/attachment/605c08eb-ea73-429b-a3b9-f1cdddbf3215
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Wniosek o wpis do ewidencji producentów
Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 17 października 2019
r.

 Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia na komputerze i wydruku
Wniosek _o _wpis _do _ewidencji _producentow _aktywny.pdf 3.52MB

 Wniosek o wpis do ewidencji producentów - do wypełnienia ręcznego
Wniosek _o _wpis _do _ewidencji _producentow.pdf 0.23MB

 Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów dla organizacji producentów
Zalacznik _do _wniosku _dla _organizacji _producentow _25052018.pdf 0.
49MB

 Załącznik do wniosku dla wspólników spółki cywilnej i współposiadaczy
gospodarstwa rolnego
Zalacznik _dla _wspolnikow _SC _25052018.pdf 0.38MB

 Załącznik do wniosku o wpis do ewidencji producentów, przeznaczony dla osób
fizycznych, których dane zostaną przekazane przez podmiot ubiegający się o wpis do
ewidencji producentów
Zalacznik _3 _klauzula _informacyjna.pdf 0.35MB

 Instrukcja wypełniania wniosku
Instrukcja _wypelniania _wniosku _o _wpis _do _EP _-
 _wersja _15 _08112019.pdf 0.96MB

 Instrukcja składania wniosku o wpis do ewidencji producentów za pośrednictwem
ePUAP
instrukcja _skladanie _wniosku _EP _przez _ePUAP.pdf 4.05MB

 Wykaz kodów kraju pochodzenia dla poszczególnych państw
Zalacznik _nr _1 _do _instrukcji _wypelniania _wniosku _o _wpis _d
o _ewidencji _producentow.pdf 0.41MB

https://www.gov.pl/attachment/04949aa6-fd66-418e-9760-84be9f78b9ec
https://www.gov.pl/attachment/04949aa6-fd66-418e-9760-84be9f78b9ec
https://www.gov.pl/attachment/b022507b-ddff-4363-9afb-af29a9a109df
https://www.gov.pl/attachment/b022507b-ddff-4363-9afb-af29a9a109df
https://www.gov.pl/attachment/21fba686-7836-4d63-9d2e-175442445dba
https://www.gov.pl/attachment/21fba686-7836-4d63-9d2e-175442445dba
https://www.gov.pl/attachment/21fba686-7836-4d63-9d2e-175442445dba
https://www.gov.pl/attachment/482f1b57-7130-4a80-a494-921d4ff63dc3
https://www.gov.pl/attachment/482f1b57-7130-4a80-a494-921d4ff63dc3
https://www.gov.pl/attachment/482f1b57-7130-4a80-a494-921d4ff63dc3
https://www.gov.pl/attachment/d4c6b24b-3b1d-4086-9eee-2b7310ad9955
https://www.gov.pl/attachment/d4c6b24b-3b1d-4086-9eee-2b7310ad9955
https://www.gov.pl/attachment/d4c6b24b-3b1d-4086-9eee-2b7310ad9955
https://www.gov.pl/attachment/d4c6b24b-3b1d-4086-9eee-2b7310ad9955
https://www.gov.pl/attachment/6e58cff3-ee87-443c-ab1f-087636c30c21
https://www.gov.pl/attachment/6e58cff3-ee87-443c-ab1f-087636c30c21
https://www.gov.pl/attachment/6e58cff3-ee87-443c-ab1f-087636c30c21
https://www.gov.pl/attachment/3934539c-18b1-49b5-85b7-a0864433f3bd
https://www.gov.pl/attachment/3934539c-18b1-49b5-85b7-a0864433f3bd
https://www.gov.pl/attachment/3934539c-18b1-49b5-85b7-a0864433f3bd
https://www.gov.pl/attachment/98d1f7fa-5b7d-4160-8f52-78b2286c9fa0
https://www.gov.pl/attachment/98d1f7fa-5b7d-4160-8f52-78b2286c9fa0
https://www.gov.pl/attachment/98d1f7fa-5b7d-4160-8f52-78b2286c9fa0
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