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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 maja 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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 „Ró˝nicowanie dzia∏alnoÊci rolniczej
i zbli˝onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych êróde∏ dochodów”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759
i Nr 267, poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu
sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie reali-
zacji projektu w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Ró˝nicowanie dzia-
∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu za-
pewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych
êróde∏ dochodów” (Dz. U. Nr 285, poz. 2862) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Wnioskodawca b´dàcy osobà fizycznà do∏à-
cza do wniosku:

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

2) w przypadku gdy projekt jest realizowany
na nieruchomoÊci stanowiàcej przedmiot
wspó∏posiadania:

a) informacj´ zawierajàcà nast´pujàce da-
ne wspó∏posiadacza nieruchomoÊci:

— imi´,

— nazwisko,

— seri´ i numer dokumentu to˝samo-
Êci,

— numer identyfikacji podatkowej NIP,

b) oÊwiadczenie wspó∏posiadacza nieru-
chomoÊci, ˝e wyra˝a on zgod´ na ubie-
ganie si´ o dofinansowanie realizacji
projektu;

3) aktualne zaÊwiadczenia, wydane przez:

a) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(ZUS) o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu
sk∏adek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecz-
nego i zdrowotnego lub o niefigurowa-



niu w ewidencji p∏atników sk∏adek
ubezpieczeniowych,

b) Kas´ Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
∏ecznego (KRUS):
— o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏a-

dek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecz-
nego i zdrowotnego lub o niefiguro-
waniu w ewidencji p∏atników sk∏a-
dek ubezpieczeniowych,

— potwierdzajàce, ˝e domownik, w ro-
zumieniu przepisów o ubezpiecze-
niu spo∏ecznym rolników, jest obj´ty
ubezpieczeniem spo∏ecznym i zdro-
wotnym,

c) naczelnika urz´du skarbowego o braku
zaleg∏oÊci podatkowych lub o niefigu-
rowaniu w ewidencji podatników lub
p∏atników podatków;

4) aktualne zaÊwiadczenia potwierdzajàce,
˝e wnioskodawca nie ma ustalonego pra-
wa do emerytury ani:

a) renty sta∏ej przyznanej na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, wydane przez ZUS,

b) renty sta∏ej rolniczej przyznanej na
podstawie przepisów o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników ani renty inwa-
lidzkiej przyznanej na podstawie prze-
pisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym rol-
ników indywidualnych i cz∏onków ich
rodzin, wydane przez KRUS,

c) wojskowej renty inwalidzkiej przyzna-
nej na podstawie przepisów o zaopa-
trzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin orzeczonej
w zwiàzku z ca∏kowità niezdolnoÊcià do
pracy (I grupa), wydane przez w∏aÊciwy
organ emerytalno-rentowy, je˝eli wnio-
skodawca podlega∏ lub podlega ubez-
pieczeniu na podstawie tych przepisów,

d) renty inwalidzkiej przyznanej na pod-
stawie przepisów o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej,
Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej
oraz ich rodzin, orzeczonej w zwiàzku
z ca∏kowità niezdolnoÊcià do pracy
(I grupa), wydane przez w∏aÊciwy organ
emerytalno-rentowy, je˝eli wniosko-
dawca podlega∏ lub podlega ubezpie-
czeniu na podstawie tych przepisów.

§ 3. Wnioskodawca b´dàcy osobà prawnà do∏à-
cza do wniosku:

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

2) aktualne zaÊwiadczenia, wydane przez:

a) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS)
— o braku zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏a-

dek z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego
i zdrowotnego lub o niefigurowaniu
w ewidencji p∏atników sk∏adek ubezpie-
czeniowych,

b) naczelnika urz´du skarbowego —
o braku zaleg∏oÊci podatkowych lub
o niefigurowaniu w ewidencji podatni-
ków lub p∏atników podatków;

3) kopi´ umowy, statutu lub regulaminu or-
ganizacyjnego.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) aktualne zaÊwiadczenia, wydane przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

a) wielkoÊci gospodarstwa rolnego,

b) braku zaleg∏oÊci podatkowych lub
o niefigurowaniu w ewidencji podat-
kowej nieruchomoÊci;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kopi´ dokumentu potwierdzajàcego tytu∏
prawny do nieruchomoÊci, której dotyczy
dofinansowanie, potwierdzonà za zgod-
noÊç z orygina∏em przez notariusza lub
pracownika instytucji wdra˝ajàcej;”,

— w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) agroturystyki lub us∏ug zwiàzanych z tu-
rystykà i wypoczynkiem, obejmujàcych
tworzenie bazy noclegowej dla turystyki
wiejskiej:

— kopi´ dokumentu okreÊlajàcego kate-
gori´ obiektu zakwaterowania, nadanà
przez jednostk´ nadajàcà kategorie
obiektom zakwaterowania, które pod-
dane zosta∏y kategoryzacji, albo

— opini´ jednostki nadajàcej kategorie
obiektom zakwaterowania, potwier-
dzajàcà zgodnoÊç projektu z wymoga-
mi standaryzacji — w przypadku
obiektów, które nie zosta∏y poddane
kategoryzacji, albo”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kopie zapytaƒ ofertowych wys∏anych do co
najmniej 5 dostawców wraz z potwierdze-
niem ich wys∏ania;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie :

„5. Je˝eli do realizacji projektu, z odr´bnych
przepisów, w szczególnoÊci z przepisów sa-
nitarnych, weterynaryjnych, dotyczàcych
warunków zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywie-
nia, ochrony Êrodowiska lub ochrony zwie-
rzàt, wynika obowiàzek uzyskania decyzji,
w tym zezwoleƒ lub pozwoleƒ, lub opinii or-
ganów administracji publicznej, wniosko-
dawca do∏àcza do wniosku kopie tych doku-
mentów.”;
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3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Z∏o˝enie wniosku do instytucji wdra˝ajàcej
potwierdza si´ piecz´cià z datà wp∏ywu.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku z∏o˝enia wniosku nieprawid∏owo
wype∏nionego lub bez wymaganych za∏àczni-
ków instytucja wdra˝ajàca wzywa wniosko-
dawc´, w formie pisemnej, do uzupe∏nienia
wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.”;

5) w za∏àczniku do rozporzàdzenia cz´Êç VII.
„OÊwiadczenia ubiegajàcego si´ o dofinansowa-
nie projektu” otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Je˝eli do wniosku o dofinansowanie realiza-
cji projektu w ramach Sektorowego Programu Opera-

cyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Ró˝nicowanie dzia-
∏alnoÊci rolniczej i zbli˝onej do rolnictwa w celu za-
pewnienia ró˝norodnoÊci dzia∏aƒ lub alternatywnych
êróde∏ dochodów”, z∏o˝onego po dniu 11 paêdziernika
2005 r. a przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia,
nie zosta∏y do∏àczone dokumenty wymagane przepi-
sami tego rozporzàdzenia, instytucja wdra˝ajàca wzy-
wa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia wniosku w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku nieuzupe∏nienia wniosku w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia si´
bez rozpoznania.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 maja 2006 r. (poz. 622) 

VII. OÊwiadczenia ubiegajàcego si´ o dofinansowanie projektu

1. Wnioskuj´ o udzielenie dofinansowania realizacji projektu w wysokoÊci ................................................. z∏ 

(s∏ownie ..............................................................................................................................................................).

2. OÊwiadczam, ˝e na wy˝ej wymieniony projekt nie uzyska∏em dofinansowania ani pomocy finansowej
z innych Êrodków publicznych i nie b´d´ ubiega∏ si´ o takie dofinansowanie lub pomoc. 

3. OÊwiadczam, ˝e zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
UE L 010 z 13.01.2001) kwota pomocy publicznej (∏àcznie z wnioskowanà), otrzymana jako pomoc de mi-
nimis, nie przekroczy 100 000 euro w okresie trzech kolejnych lat, liczonych do dnia przyznania dofinan-
sowania na realizacj´ projektu. 

4. Zobowiàzuj´ si´ do ka˝dorazowego informowania instytucji wdra˝ajàcej o wysokoÊci udzielonej pomo-
cy publicznej jako pomocy de minimis do chwili przyznania dofinansowania na realizacj´ projektu. 

5. OÊwiadczam, ˝e informacje zawarte we wniosku oraz w do∏àczonych do niego za∏àcznikach sà prawdzi-
we i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

6. Zobowiàzuj´ si´ do umo˝liwienia upowa˝nionym podmiotom przeprowadzania kontroli w miejscu reali-
zacji projektu (wizytacji terenowej) i kontroli dokumentów.

7. Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych do celów zwiàzanych z realizacjà dzia∏aƒ
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich”.

............................................ ...................................................
(miejscowoÊç i data) (podpis)


