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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 zakresie dzia∏ania 
„Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku∏ów rolnych”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 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 „Poprawa przetwórstwa i marke-
tingu artyku∏ów rolnych”, zwany dalej „wnioskodaw-
cà”, sk∏ada wniosek o dofinansowanie realizacji projek-
tu, 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, spo-
rzàdzonym przy u˝yciu aktualnego programu kompu-
terowego udost´pnionego przez instytucj´ p∏atniczà.

4. Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapi-
su elektronicznego treÊci wniosku, o którym mowa
w ust. 3, podpisanym przez wnioskodawc´.

§ 2. Wnioskodawca b´dàcy osobà fizycznà do∏àcza
do wniosku:

1) kopi´ dokumentu to˝samoÊci — cz´Êci dotyczàcej
danych osobowych;

2) aktualne zaÊwiadczenie o wpisie do Ewidencji
Dzia∏alnoÊci Gospodarczej, z podaniem przedmio-
tu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej zgod-
nie z Polskà Klasyfikacjà Dzia∏alnoÊci (PKD).

§ 3. Wnioskodawca b´dàcy osobà prawnà do∏àcza
do wniosku:

1) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców w Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym;

2) kopi´ umowy, statutu lub regulaminu organizacyj-
nego, potwierdzonà za zgodnoÊç z orygina∏em.

§ 4. 1. Do wniosku, oprócz dokumentów wymie-
nionych w § 2 i 3, wnioskodawcy do∏àczajà:



1) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu numeru w krajo-
wym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki
narodowej (REGON);

2) aktualne zaÊwiadczenie z Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (ZUS) o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu
sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego i zdro-
wotnego;

3) aktualne zaÊwiadczenie o braku zaleg∏oÊci podat-
kowych wydane przez:

a) naczelnika urz´du skarbowego,

b) wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

4) opis zadaƒ wymienionych w zestawieniu rzeczo-
wo-finansowym;

5) biznesplan;

6) dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny wniosko-
dawcy do obiektu, w którym jest prowadzona dzia-
∏alnoÊç gospodarcza;

7) przyrzeczenie udzielenia kredytu lub kopi´ umowy
kredytowej — je˝eli wnioskodawca b´dzie korzy-
sta∏ z kredytu podczas realizacji projektu;

8) wykaz gospodarstw posiadajàcych certyfikat wy-
magany na podstawie przepisów o rolnictwie eko-
logicznym — je˝eli wnioskodawca nabywa suro-
wiec od gospodarstw prowadzàcych produkcj´
metodami ekologicznymi;

9) dokument potwierdzajàcy zgod´ w∏aÊciciela nieru-
chomoÊci na realizacj´ projektu — je˝eli projekt
jest realizowany na nieruchomoÊci nieb´dàcej
w∏asnoÊcià wnioskodawcy;

10) pe∏nomocnictwo — je˝eli zosta∏o udzielone;

11) w przypadku, gdy projekt dotyczy robót budowla-
nych: 

a) kosztorys inwestorski, który powinien zawieraç: 

— tytu∏ projektu,

— nazw´ projektu lub robót budowlanych z po-
daniem lokalizacji,

— imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy,

— imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
albo nazw´, siedzib´ i adres podmiotu spo-
rzàdzajàcego kosztorys,

— dat´ sporzàdzenia kosztorysu,

— ogólnà charakterystyk´ obiektu lub robót bu-
dowlanych, zawierajàcà opis techniczny wraz
z parametrami okreÊlajàcymi wielkoÊç pro-
jektu lub robót budowlanych, wp∏ywajàcymi
na koszt tego projektu lub tych robót,

— przedmiar lub obmiar robót budowlanych,

— kalkulacj´ sporzàdzonà metodà uproszczonà,

— wartoÊç kosztorysowà robót budowlanych,

— tabel´ wartoÊci elementów scalonych, 

b) kopi´ pozwolenia na budow´ lub pozwolenia
wodnoprawnego — je˝eli na podstawie przepi-
sów prawa budowlanego lub przepisów prawa
wodnego istnieje obowiàzek uzyskania tych po-
zwoleƒ,

c) potwierdzonà kopi´ dokumentu zg∏oszenia za-
miaru wykonania robót budowlanych w∏aÊci-
wemu organowi wraz z:

— oÊwiadczeniem wnioskodawcy, ˝e w termi-
nie 30 dni od dnia zg∏oszenia zamiaru wyko-
nania robót budowlanych w∏aÊciwy organ
nie wniós∏ sprzeciwu, lub

— kopià zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊci-
wy organ, ˝e nie wniós∏ sprzeciwu wobec
zg∏oszonego zamiaru wykonania robót bu-
dowlanych.

2. Je˝eli koszt realizacji zadania w ramach projek-
tu przekracza kwot´ 100 000 z∏otych i udzia∏ Êrodków
publicznych w koszcie realizacji zadania jest mniejszy
ni˝ równowartoÊç w z∏otych kwoty 100 000 euro, do
opisu zadaƒ, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, do∏àcza
si´:

1) kopie zapytaƒ ofertowych wys∏anych do co naj-
mniej 5 dostawców;

2) co najmniej 3 kopie ofert na zakup lub wykonanie
zadaƒ;

3) uzasadnienie wyboru oferty.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy zadaƒ dotyczàcych ro-
bót budowlanych i remontowych. 

4. W uzasadnionych przypadkach, je˝eli wynika to
z przyj´tej technologii produkcji, mo˝na przed∏o˝yç
jednà ofert´.

5. Je˝eli z odr´bnych przepisów wynika obowiàzek
uzyskania decyzji, w tym pozwoleƒ i zezwoleƒ, lub
opinii organów: 

1) Inspekcji Weterynaryjnej lub

2) Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, lub

3) Inspekcji Ochrony Ârodowiska

— wnioskodawca do∏àcza do wniosku kopie tych do-
kumentów. 

§ 5. Dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5
sk∏ada si´ na formularzu udost´pnianym przez insty-
tucj´ wdra˝ajàcà. 

§ 6. Wniosek wraz z wymaganymi za∏àcznikami
sk∏ada si´ osobiÊcie, przesy∏a pocztà kurierskà lub li-
stem poleconym.

§ 7. 1. Dniem z∏o˝enia wniosku jest dzieƒ wp∏ywu
poprawnie wype∏nionego wniosku wraz z wymagany-
mi za∏àcznikami do instytucji wdra˝ajàcej.
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2. Wp∏yw wniosku do instytucji wdra˝ajàcej po-
twierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.

§ 8. 1. W przypadku wp∏ywu wniosku nieprawid∏o-
wo wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczników
instytucja wdra˝ajàca wzywa wnioskodawc´ do uzu-
pe∏nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzyma-
nia wezwania. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym
mowa w ust. 1, instytucja wdra˝ajàca pozostawia
wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wniosko-
dawc´.

§ 9. Wzór wniosku jest okreÊlony w za∏àczniku do
rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Do dnia udost´pnienia programu kompu-
terowego, o którym mowa w § 1 ust. 3, wnioski w for-
mie elektronicznej sà sporzàdzane przy u˝yciu progra-
mu komputerowego wskazanego przez instytucj´ za-
rzàdzajàcà.

2. Wnioski, wraz z wymaganymi za∏àcznikami, z∏o-
˝one w terminie od dnia 15 wrzeÊnia 2004 r. do dnia
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, które zawierajà infor-
macje okreÊlone w rozporzàdzeniu, uznaje si´ za
wnioski wa˝nie z∏o˝one.

§ 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. 2712)

WZÓR

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIA¸ANIA 
„POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKU¸ÓW ROLNYCH”
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