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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 8 grudnia 2004 r.
w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Pilota˝owy Program Leader +”
Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Ubiegajàcy si´ o dofinansowanie projektu
w zakresie dzia∏ania „Pilota˝owy Program Leader +”,
zwany dalej „wnioskodawcà”, sk∏ada wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej „wnioskiem”, do instytucji wdra˝ajàcej.
2. Wniosek jest sk∏adany w formie elektronicznej
i papierowej.
3. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treÊci
wniosku na elektronicznym noÊniku informacji sporzàdzonym przy u˝yciu aktualnego programu komputerowego udost´pnionego przez instytucj´ p∏atniczà.
4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treÊci wniosku, o którym mowa
w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawc´.
§ 2. 1. Do wniosku wnioskodawca do∏àcza:
1) oÊwiadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w∏aÊciwego ze wzgl´du na obszar realizacji
projektu o:
a) liczbie ludnoÊci zamieszka∏ej na obszarze gminy,
b) uzyskiwanych przez gmin´ dochodach podatkowych na 1 mieszkaƒca w gminie obliczonych
zgodnie z przepisami o dochodach jednostek
samorzàdu terytorialnego,

6) aktualne zaÊwiadczenie wydane przez naczelnika
urz´du skarbowego potwierdzajàce, ˝e wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów
i us∏ug, je˝eli wnioskodawca wnosi o obj´cie kosztami kwalifikowalnymi kwot podatku od towarów
i us∏ug;
7) pe∏nomocnictwo, je˝eli zosta∏o udzielone.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do gminy
i zwiàzku mi´dzygminnego.
§ 3. 1. Je˝eli wniosek dotyczy projektu realizowanego w ramach schematu I, wnioskodawca, oprócz
dokumentów wymienionych w § 2, do∏àcza:
1) opis projektu wraz z kalkulacjà kosztów;
2) dokument potwierdzajàcy dysponowanie przez
wnioskodawc´ Êrodkami finansowymi na sfinansowanie kosztów realizacji projektu lub jego etapu:
a) w przypadku gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego:
— wieloletni plan inwestycyjny lub
— kopi´ uchwa∏y bud˝etowej okreÊlajàcà Êrodki finansowe przeznaczone na sfinansowanie
kosztów realizacji projektu lub jego etapu,
lub
— kopi´ przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizacj´ projektu lub jego etapu,

c) zgodnoÊci projektu z lokalnà strategià gminy
lub planem zagospodarowania przestrzennego;

b) w przypadku wnioskodawców innych ni˝ wymienieni w lit. a:

2) potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´ statutu albo innego dokumentu okreÊlajàcego organizacj´ i zakres dzia∏ania wnioskodawcy;

— kopi´ przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizacj´ projektu lub jego etapu lub

3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego,
je˝eli z odr´bnych przepisów wynika obowiàzek
uzyskania wpisu do tego rejestru;
4) aktualne zaÊwiadczenie z Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne;
5) aktualne zaÊwiadczenie o braku zaleg∏oÊci podatkowych wydane przez:
a) naczelnika urz´du skarbowego,
b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta), je˝eli
wnioskodawca jest podatnikiem podatków stanowiàcych dochód jednostek samorzàdu terytorialnego;

— inne dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç
Êrodków finansowych przeznaczonych na realizacj´ projektu lub jego etapu.
2. Je˝eli wniosek dotyczy projektu realizowanego
w ramach schematu II, wnioskodawca, oprócz dokumentów wymienionych w § 2, do∏àcza:
1) dokument:
a) potwierdzony notarialnie, okreÊlajàcy udzia∏
procentowy:
— osób reprezentujàcych partnerów spo∏ecznych i gospodarczych w sk∏adzie zarzàdu
wnioskodawcy,
— kobiet i m´˝czyzn w sk∏adzie zarzàdu wnioskodawcy,
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b) „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów
Wiejskich”,
c) potwierdzajàcy dysponowanie Êrodkami finansowymi na sfinansowanie kosztów realizacji
projektu lub jego etapu, w szczególnoÊci kopi´
przyrzeczenia udzielenia kredytu na realizacj´
projektu lub jego etapu;
2) informacje o:
a) kwalifikacjach i doÊwiadczeniu osób bezpoÊrednio odpowiedzialnych za zarzàdzanie projektem
wraz z dokumentami je potwierdzajàcymi,
b) posiadanym doÊwiadczeniu w realizacji zadaƒ
lub projektów o zakresie i z∏o˝onoÊci porównywalnej z projektem b´dàcym przedmiotem
wniosku wraz z dokumentami okreÊlajàcymi zakres tych zadaƒ lub projektów, w szczególnoÊci
ich opisem.
§ 4. Dokumenty wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 sk∏ada si´ na formularzach udost´pnianych przez instytucj´ wdra˝ajàcà.
§ 5. 1. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ w miejscu i w terminie wyznaczonym przez
instytucj´ wdra˝ajàcà.
2. Termin do z∏o˝enia wniosku nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni.
3. Miejsce i termin sk∏adania wniosku instytucja
wdra˝ajàca podaje do publicznej wiadomoÊci — na
swojej stronie internetowej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasi´gu krajowym — w terminie co
najmniej 14 dni przed dniem rozpocz´cia biegu terminu do z∏o˝enia wniosku.
§ 6. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ osobiÊcie, przesy∏a pocztà kurierskà lub listem poleconym.
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§ 7. 1. Dniem z∏o˝enia wniosku jest dzieƒ wp∏ywu
do instytucji wdra˝ajàcej poprawnie wype∏nionego
wniosku wraz z wymaganymi za∏àcznikami.
2. Wp∏yw wniosku do instytucji wdra˝ajàcej potwierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.
§ 8. 1. W przypadku wp∏ywu wniosku nieprawid∏owo wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczników
instytucja wdra˝ajàca wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1 lub § 5 ust. 1, instytucja wdra˝ajàca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje
wnioskodawc´.
§ 9. Wzór wniosku jest okreÊlony w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.
§ 10. 1. W 2004 r. wnioski sk∏ada si´ w terminie do
dnia 31 grudnia 2004 r.
2. Wnioski, wraz z wymaganymi za∏àcznikami, z∏o˝one od dnia 15 wrzeÊnia 2004 r. do dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, które zawierajà informacje okreÊlone w rozporzàdzeniu, uznaje si´ za wnioski wa˝nie
z∏o˝one.
3. Do dnia udost´pnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wnioski w formie
elektronicznej sà sporzàdzane przy u˝yciu programu
komputerowego wskazanego przez instytucj´ zarzàdzajàcà.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 8 grudnia 2004 r. (poz. 2685)
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl
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