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ramach 
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Przed wypełnieniem wniosku o płatnośd w ramach, należy
zapoznad się z treścią instrukcji wypełniania wniosku o
płatnośd.
• Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
• W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy
Beneficjenta – w pole tekstowe należy wstawid kreskę, a w
przypadku danych liczbowych należy wstawid wartośd „0,00”,
chyba że w Instrukcji podano inaczej.
• Dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu
rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem kwoty
pomocy, którą należy wpisad w pełnych złotych (po odrzuceniu
groszy).
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• Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyd w
wersji papierowej bezpośrednio w miejscu wskazanym przez UM
w terminie określonym w umowie o przyznanie pomocy

• O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia
w UM. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony
wniosku.

• Pracownik UM przyjmuje wniosek z załącznikami, rejestruje
go, stempluje oryginały faktur lub dokumenty o równoważnej
wartości dowodowej pieczątką „Przedstawiono do refundacji w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013”, które po skopiowaniu i poświadczeniu kopii za zgodnośd
z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi.
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Jeżeli wniosek został wypełniony nieprawidłowo lub
zawiera braki, UM wzywa Beneficjenta, w formie
pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia
doręczenia wezwania.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego
upływem nadano pismo w polskiej placówce
pocztowej operatora publicznego.
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Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania do usunięcia
pozostałych nieprawidłowości lub braków nie usunął
ich w wyznaczonym terminie UM rozpatruje wniosek
w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na
podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych
dokumentów. Jeżeli Beneficjent nie jest w stanie
usunąd nieprawidłowości lub braków związanych z
dowodami poniesienia kosztów kwalifikowalnych,
może on w tym samym terminie złożyd wyjaśnienie
wskazujące na brak jego winy za włączenie
niekwalifikującej się kwoty wniosku
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Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku niezbędne jest
uzyskanie dodatkowych wyjaśnieo lub opinii innego
podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności wskazujące na
brak możliwości wypłaty pomocy termin
rozpatrywania wniosku, wydłuża się o czas niezbędny
do uzyskania wyjaśnieo lub opinii. W takim
przypadku Beneficjent zostanie poinformowany
pisemnie o wydłużeniu terminu rozpatrywania
wniosku, w związku z oczekiwaniem na opinię innego
podmiotu.
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W przypadku przesłania uzupełnieo, wyjaśnieo lub
poprawnych dokumentów przesyłką nadaną w
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
o terminowości ich złożenia decyduje data stempla
pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej
formie, o terminowości ich złożenia decyduje data
wpływu do UM. Należy przechowywad dokument
potwierdzenia nadania celem wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości odnośnie terminu wysyłki.
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W przypadku, gdy podczas oceny wniosku UM
stwierdza, że cel operacji nie został osiągnięty lub nie
zostanie osiągnięty następuje odmowa wypłaty
całości przyznanej pomocy

W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy dla
danego etapu operacji nie będzie przekraczała kwoty
pomocy wyliczonej po sprawdzeniu wniosku przez
UM o więcej niż 3%, kwota refundacji będzie równa
kwocie pomocy obliczonej przez UM, zgodnie z
postanowieniami umowy.
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W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we
wniosku kwota pomocy będzie wyższa o więcej niż 3% od
kwoty pomocy wyliczonej po sprawdzeniu wniosku przez
UM, zastosowana zostanie redukcja. Oznacza to, że
kwota refundacji zostanie dodatkowo pomniejszona o
kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wnioskowaną
przez Beneficjenta a kwotą obliczoną przez UM na
podstawie prawidłowo poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. Redukcja nie ma zastosowania, jeżeli
Beneficjent udowodni, że nie ponosi winy za włączenie
niekwalifikującej się kwoty do wnioskowanej kwoty
pomocy dla danego etapu.
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Potwierdzenie przyjęcia wniosku [POLE WYPEŁNIA
PRACOWNIK UM]
W sekcji tytułowej wniosku pola znak sprawy oraz pieczęd, data
i godzina (godzina dotyczy tylko wniosku dla działania „Odnowa
i rozwój wsi”) przyjęcia oraz podpis wypełniane są przez
pracownika UM
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RODZAJ PŁATNOŚCI
Należy zaznaczyd znakiem X jedno właściwe pole, w zależności od rodzaju
płatności:
a) płatnośd pośrednia – w przypadku wniosków składanych w ramach etapu,

jeżeli etap ten nie jest etapem koocowym;
b) płatnośd ostateczna – w przypadku wniosków składanych w ramach

operacji jednoetapowych i wniosków składanych w ramach ostatniego
etapu realizacji operacji. W przypadku płatności pośredniej oraz płatności
ostatecznej Beneficjent wypełnia wszystkie sekcje wniosku oraz załącza
wraz z wnioskiem wszystkie wymagane załączniki
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Nazwa Beneficjenta Należy wpisad dokładną nazwę Beneficjenta (bez
podawania adresu). Beneficjent może przystawid pieczęd nagłówkową.
Treśd pieczęci musi byd czytelna.
Numer Identyfikacyjny Należy wpisad numer identyfikacyjny nadany
przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dane
identyfikacyjne beneficjenta we wniosku o płatnośd powinny byd zgodne
z danymi, jakie zostały podane we wniosku o wpis do ewidencji
producentów (EP).
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Numer Identyfikacyjny
W przypadku, gdy dane identyfikacyjne Beneficjenta są inne niż dane w EP,
Beneficjent powinien niezwłocznie zgłosid aktualizację tych danych do
właściwego Biura Powiatowego ARiMR. Brak zgodności danych na etapie
wypłaty środków finansowych będzie powodował koniecznośd składania
wyjaśnieo, a w uzasadnionych przypadkach - jeśli mimo wezwania Beneficjenta
do dokonania stosownych poprawek, dane identyfikacyjne nadal nie będą
zgodne z danymi w EP – może nastąpid odmowa wypłaty pomocy. Niezgodnośd
danych w zakresie numeru rachunku bankowego nie skutkuje odmową wypłaty
pomocy.
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NIP Należy wpisad Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd
Skarbowy. Jeżeli Beneficjentem jest gmina należy wpisad NIP gminy. W
przypadku, gdy gmina nie posiada NIP należy wpisad NIP Urzędu Gminy.
W każdą zaznaczoną na biało komórkę należy wpisad tylko jedną cyfrę
numeru NIP.
REGON Należy wpisad REGON Beneficjenta. W przypadku, gdy w polu 3
wpisano NIP Urzędu Gminy w polu 4 należy wpisad REGON Urzędu
Gminy (jeżeli REGON składa się z 9 cyfr w pozostałych polach należy
wstawid kreskę „─”).
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Adres siedziby Beneficjenta
Dane we wniosku powinny byd zgodne z danymi zawartymi w
umowie. W przypadku zmiany danych Beneficjenta zawartych w
umowie, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego
poinformowania UM o zaistniałych zmianach. Należy podad: -
dokładny adres siedziby, - numery telefonu i faksu (wraz z numerem
kierunkowym), - adres e-mail oraz adres strony www (jeśli posiada).
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Dane pełnomocnika Beneficjenta W imieniu Beneficjenta może występować

pełnomocnik, któremu Beneficjent udzielił stosownego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej

treści, w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których

pełnomocnik jest umocowany. Załączane do wniosku pełnomocnictwo, powinno

zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza.

Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne z dołączonym do wniosku

pełnomocnictwem.
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Dane osoby uprawnionej do kontaktu
W sprawach dotyczących operacji można wskazad osobę
uprawnioną do kontaktu z UM, poprzez wpisanie we
wniosku danych identyfikujących tę osobę. Dane
powinny dotyczyd miejsca zatrudnienia tej osoby, a nie
miejsca zamieszkania. Numery telefonu i faksu osoby
uprawnionej do kontaktu należy podad wraz z numerem
kierunkowym.
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Tytuł operacji Należy wpisad tytuł operacji zgodnie z umową. Tytuł operacji
powinien byd jednakowy we wszystkich dokumentach składanych przez
Beneficjenta, w których jest do niego odwołanie.
Numer umowy Należy wpisad numer umowy, w ramach której składany
jest wniosek.
Data zawarcia umowy Należy podad dane zgodnie z umową w formacie
dzieo-miesiąc-rok.
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Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji Należy podad kwotę
pomocy w pełnych złotych zgodnie z umową. W przypadku zawarcia aneksu do
umowy należy podad aktualną kwotę pomocy wynikającą z ostatniego aneksu. W
przypadku operacji jednoetapowych, kwota z pola 12 równa jest kwocie z pola 13.
Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji Należy podad
kwotę pomocy w pełnych złotych zgodnie z umową. W przypadku zawarcia aneksu
do umowy należy podad aktualną kwotę pomocy wynikającą z ostatniego aneksu.
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Wniosek za okres Należy podad okres, za jaki składany jest wniosek w
formacie: dzieo-miesiąc-rok. W pozycji „od…” należy wpisad datę złożenia
wniosku o przyznanie pomocy lub poniesienia kosztów ogólnych, jeżeli ich
dokonano, a w pozycji „do….” – faktyczny dzieo złożenia wniosku w UM albo
ostatni dzieo terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego
etapu. W przypadku realizacji operacji wieloetapowych w kolejnym wniosku w
polu „od…” należy wpisad datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w
pozycji „do….” faktyczny dzieo złożenia wniosku w UM albo ostatni dzieo
terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego etapu.
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Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji
Należy podad wysokośd całkowitych kosztów realizacji danego etapu operacji, która
powinna byd równa kwocie wydatków całkowitych (sekcja V. WYKAZ FAKTUR LUB
DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH
PONIESIONE KOSZTY, kol. 9 Kwota wydatków całkowitych (zł), wiersz Razem).
Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji Należy wpisad kwotę
wydatków kwalifikowalnych, która powinna byd równa kwocie wydatków
kwalifikowalnych (sekcja V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ
WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY, kol. 10 Kwota
wydatków kwalifikowalnych (zł), wiersz Razem).
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Koszty niekwalifikowalne realizacji danego etapu operacji Kwota kosztów
niekwalifikowalnych danego etapu stanowi różnicę pomiędzy polem 15. Koszty
całkowite realizacji danego etapu operacji a polem 16. Koszty kwalifikowalne realizacji
danego etapu operacji.
Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji Wnioskowana kwota pomocy
dla danego etapu operacji nie może byd wyższa niż kwota wpisana we wniosku w pkt.
13 w sekcji III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIE POMOCY oraz jednocześnie nie może
przekraczad 75% kwoty wpisanej w pkt. 16, w sekcji IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O
PŁATNOŚD. Jeśli jednak wnioskowana kwota jest wyższa niż kwota pomocy dla danego
etapu zawarta w umowie (pkt. 13), należy wpisad kwotę z umowy.
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V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH 

PONIESIONE KOSZTY

Lp

Nr  faktury              

lub

dokumentu

Data 

wysta-

wienia 

(dd/mm

/rrrr)

NIP 

wystawcy 

faktury lub 

dokumentu

Nazwa wystawcy faktury lub 

dokumentu

Pozycja na fakturze 

lub dokumencie 

albo nazwa 

towaru/usługi

Pozycja    

w 

zestawieni

u 

rzeczowo -

finansowy

m

Data 

zapłaty 

(dd/mm/rrr

r)

Kwota 

wydatków 

całkowityc

h (zł)

Kwota wydatków 

kwalifikowalnych

(zł) w tym VAT * 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

…

RAZEM                   

(zł)

* W kolumnie 11 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy 

wpisać 0,00.
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Zarówno w przypadku zmniejszenia jak i
zwiększenia kosztów kwalifikowalnych w
odniesieniu do danych zawartych w Zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy, w każdej pozycji
należy wpisad rzeczywistą kwotę poniesionych
wydatków kwalifikowalnych.
Koszty ogólne mogą byd poniesione nie
wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 roku.
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Dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności: W
zależności od zakresu operacji oraz kosztów kwalifikowalnych
przypisanych do działania w trakcie autoryzacji wniosku
akceptowane będą w szczególności następujące dokumenty
krajowe i zagraniczne:
1. Faktury VAT;
2. Faktury VAT MP;
3. Rachunki;
4. Faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą);
5. Noty korygujące (wraz z dokumentami, których dotyczą);
6. Umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym
poniesienie wydatku w związku z zawarciem umowy;
7. Umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z
nimi związane mogą byd kosztami kwalifikowalnymi, wraz z załączonym
dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku;
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Dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności: W
zależności od zakresu operacji oraz kosztów kwalifikowalnych
przypisanych do działania w trakcie autoryzacji wniosku
akceptowane będą w szczególności następujące dokumenty
krajowe i zagraniczne:
8. Dokumenty, które mogą byd sporządzone na udokumentowanie zapisów
w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków), zaopatrzone w datę
i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody
wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilośd, cenę
jednostkową i wartośd, a w innych przypadkach – przedmiot operacji
gospodarczych i wysokośd kosztu (wydatku) –– na zasadach określonych w
§ 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003 nr
152 poz. 1475 z późn. zm.).
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Do przedstawionych faktur lub dokumentów o
równoważnej wartości dowodowej należy dołączyd
potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty
należności, tj. dowody płatności bezgotówkowej. W razie
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z
dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków,
UM może zażądad od Beneficjenta dodatkowych
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
adekwatnych do sposobu dokonania zapłaty. Lista
przedstawiona powyżej nie zamyka w sposób definitywny
możliwości potwierdzenia poniesionych kosztów innymi
dokumentami, jeśli wymagają tego okoliczności oraz
charakter realizowanej operacji.
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Złożone wraz z wnioskiem o płatnośd faktury lub inne dokumenty o
równoważnej wartości dowodowej, muszą byd opatrzone na
odwrocie adnotacją wskazującą numer odrębnego konta
(syntetycznego lub analitycznego lub pozabilansowego) albo kodu
rachunkowego albo numer pozycji z „Zestawienia wszystkich
dokumentów księgowych dotyczących operacji”.
W przypadku nienależytego wykonania przez Beneficjentów
określonych powyżej zobowiązao, tj. niezastosowania do wymogu
prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z
odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeo
gospodarczych (transakcji) związanych w realizacją operacji, może
nastąpid odmowa refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Weryfikacja spełniania powyższego wymogu będzie prowadzona w
ramach wizytacji w miejscu / kontroli na miejscu realizacji operacji.
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Beneficjenci realizujący operacje w ramach PROW
2007-2013 są zobowiązani do prowadzenia
oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania
z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich
transakcji związanych z realizacją operacji.
Wymóg ten ma na celu identyfikację poszczególnych
operacji (zdarzeo) księgowych i gospodarczych
przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w
ramach operacji.
Obowiązek w tym zakresie powstaje najpóźniej z
dniem podpisania umowy o przyznanie pomocy.
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W przypadku Beneficjentów, którzy ponieśli wydatki w ramach
operacji przed datą zawarcia umowy, jeżeli nie stosowali
oddzielnego systemu rachunkowości albo nie korzystali z
odpowiedniego kodu rachunkowego na zasadach określonych
poniżej, mogą sporządzid dla wydatków poniesionych do dnia
zawarcia umowy „Zestawienie wszystkich dokumentów
księgowych dotyczących operacji”. Zestawienie to należy
sporządzid zgodnie ze wzorem ustalonym we wniosku dla
Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
W ramach wyodrębnionej ewidencji winny byd ujęte koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne ponoszone w ramach
operacji.
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Beneficjenci, którzy nie prowadzą na podstawie aktualnych
przepisów ewidencji księgowej zobowiązani są do prowadzenia
Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących
operacji.
Dokument należy sporządzid zgodnie z wzorem ustalonym we
wniosku dla Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
Zestawienie to powinno obejmowad wszystkie koszty
poniesione w związku z realizacją operacji (kwalifikowalne i
niekwalifikowalne).
Zestawienie wszystkich dokumentów księgowych dotyczących
operacji powinno byd przechowywane przez Beneficjenta przez
okres realizacji operacji oraz w tzw. okresie związania celem.
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VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU ……………….                                                    

Lp

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu 

(zgodnie z pozycjami zawartymi w  umowie)

Mierniki rzeczowe Koszty 

jedn. 

miary

ilość wg 

umowy
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Zakres zrealizowanych robót, dostaw i usług w ramach etapu, dla
którego składany jest wniosek, wraz z określeniem mierników
rzeczowych należy przypisad do tych samych pozycji zestawienia
rzeczowo finansowego z realizacji operacji, do których zostały one
przypisane w zestawieniu rzeczowo – finansowym będącym
załącznikiem do umowy. Pozycje zestawienia rzeczowo –
finansowego rozliczane w pozostałych etapach należy pozostawid
niewypełnione.
Jeżeli wartości wpisane w poszczególnych pozycjach Zestawienia
rzeczowo – finansowego z realizacji operacji dla etapu … różnią się
od wartości wpisanych w tych pozycjach w Zestawieniu rzeczowo –
finansowym stanowiącym załącznik do umowy, należy obliczyd
odchylenia zgodnie z podanym poniżej wzorem i wynik wpisad w
kolumnie 12 przy poszczególnych pozycjach kosztów:



Warszawa 2010

W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla
danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizacji operacji dla etapu…
(stanowiącym załącznik do wniosku o płatnośd), będą wyższe o więcej niż 10% (dla
działania 413 będą niższe albo wyższe o więcej niż 10%) niż określono to w Zestawieniu
rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, Beneficjent składa
pisemne wyjaśnienie tych zmian.
W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla
danej pozycji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji dla etapu …, będą
wyższe o więcej niż 10% (dla działania 413 będą niższe albo wyższe o więcej niż 10%) niż
określono to w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do
umowy, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te mogą byd uwzględnione w wysokości
faktycznie poniesionej, jeżeli Samorząd Województwa na podstawie pisemnych wyjaśnieo
Beneficjenta, uzna za zasadne przyczyny tych zmian.
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Kwalifikowalne koszty ogólne, które są bezpośrednio
związane z przygotowaniem i realizacją operacji nie
mogą przekroczyd 10% wartości pozostałych kosztów
kwalifikowalnych operacji. Jeżeli wskutek zmian w
poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-
finansowego z realizacji operacji koszty ogólne
przekroczą 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych
operacji, to kwota powyżej 10% będzie stanowid
koszty niekwalifikowalne.
Należy przy tym pamiętad, iż kwota pomocy zawarta
w umowie nie może ulec zwiększeniu.
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VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
Do wniosku należy dołączyd załączniki zgodnie z zawartym w nim
wykazem. Przy nazwie każdego załącznika należy wpisad liczbę
załączanych dokumentów, jaka jest składana z wnioskiem. W
zależności od rodzaju załącznika, do wniosku należy załączyd oryginał
lub kopię. Kopie oznaczone przypisem (1) – oznaczają kopie
dokumentów składanych wraz z wnioskiem potwierdzone za
zgodnośd z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego /
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej
zadania związane z przyznawaniem pomocy, natomiast kopie
oznaczone przypisem (2) – oznaczają kopie dokumentów składanych
wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez:
podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub przez pracownika
urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem
pomocy.
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Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym
umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopie1
Z wnioskiem należy przedstawid w UM oryginały faktur lub dokumentów o
równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne
umowy cywilnoprawne).
Uwaga! Beneficjent, który w trakcie realizacji operacji zmieni oferenta,
wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, tj.
wykonawcę/dostawcę/usługodawcę, zobowiązany jest do przedłożenia
uzasadnienia konieczności dokonania zmiany. Uzasadnienie należy złożyd
wraz z wnioskiem o płatnośd i wykazad w części VII ZAŁĄCZNIKI DO
WNIOSKU O PŁATNOŚD (...) Inne załączniki. Zobowiązanie dotyczy tych
beneficjentów, którzy przedkładali wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy
zapytania ofertowe i odpowiadające im oferty.
Gmina, która wpisała we wniosku NIP/REGON Urzędu Gminy musi
konsekwentnie wpisad REGON/NIP Urzędu Gminy. W tym przypadku
również faktury i inne dokumenty powinny byd wystawione na Urząd
Gminy.
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Dowody zapłaty – kopie1
Z wnioskiem należy przedstawid w UM oryginały dowodów
zapłaty, które po skopiowaniu i poświadczeniu ich kopii za
zgodnośd z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi.
Zapłaty należy dokonywad w formie bezgotówkowej. Dowodem
zapłaty bezgotówkowej może byd w szczególności:
•wyciąg bankowy, lub inny dokument bankowy potwierdzający
dokonanie płatności, lub
•zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta
zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych
przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku, lub
•polecenie przelewu potwierdzone przez bank,
•wydruku z systemu e-bankowości.
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Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację
będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub
innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli
nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie
o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów
zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne
określenie kosztów kwalifikowalnych – kopia2
Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach
Zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacji operacji dla
etapu…, w przypadku, faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne
będą wyższe o więcej niż 10% (dla działania 413 będą niższe albo
wyższe o więcej niż 10%) w stosunku do wartości zapisanych w
Zestawieniu rzeczowo- finansowym operacji stanowiącym załącznik
do umowy - oryginał.
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Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
budowlanego - jeżeli właściwy organ nałożył taki
obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył
taki obowiązek innymi decyzjami – oryginał lub kopia2
Ww. dokumenty dołączane są do wniosku, jeśli w ramach
operacji występują zadania, które zostały zakooczone oraz
dla których z odrębnych przepisów wynika obowiązek
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest
wymagane także, jeżeli przystąpienie do użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpid przed
wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
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Zawiadomienie właściwego organu o zakooczeniu budowy złożone
co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do
użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa
budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - oryginał
lub kopia2 wraz z:
•Oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia
zakooczenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – (załącznik
obowiązkowy, o ile dotyczy) oryginał, lub
•Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w
przypadku, gdy zawiadomienie o zakooczeniu robót budowlanych
będzie przedkładane przed upływem 21 dni – oryginał lub kopia2.
Ww. dokumenty dołączane są do wniosku, jeśli w ramach operacji
występują zadania, które zostały zakooczone oraz dla których z
odrębnych przepisów wynika obowiązek złożenia ww Potwierdzenia.
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Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu
maszyn i urządzeo albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym
wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z
udziałem środków własnych - oryginał lub kopia2
Wymagane dla robót budowlanych, a także, gdy przedmiotem
umowy był zakup maszyn i urządzeo wymagających montażu albo
rozruchu. Protokoły te mogą zostad sporządzone odrębnie do każdej
faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej lub
zbiorczo dla kilku faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej (np., gdy występuje ten sam wykonawca). Jeżeli roboty
lub montaż maszyn i urządzeo były wykonane z udziałem pracy
własnej, Beneficjent może załączyd oświadczenie o wykonaniu robót
lub montażu maszyn i urządzeo z udziałem środków własnych.
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Kosztorys powykonawczy – oryginał lub kopia2 Kosztorys
powykonawczy z podaniem podstawy/rysunki do projektu
budowlanego jeśli:
•podczas wykonywania robót budowlanych wprowadzono istotne
odstępstwa, o których mowa w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.);
lub
• Beneficjent w trakcie realizacji robót budowlanych zmienił system
ich wykonywania i nie wszystkie roboty budowlane w ramach
projektu zostały zlecane do wykonania i jednocześnie nie zawarto
wynikającego z tej zmiany aneksu do umowy; lub
•zastosowano ryczałtowy sposób wynagradzania; lub
•zaistnienia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych
odstępstw, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.
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Wprowadzone odstępstwa od projektu budowlanego lub
od decyzji o pozwoleniu na budowę nie mogą wpływad na
zmianę celu operacji określonej w umowie. W przypadku,
gdy Beneficjent zlecał wykonywanie robót budowlanych,
kosztorys zamienny powinien byd wykonany metodą
kalkulacji uproszczonej (tak samo jak miało to miejsce przy
składaniu wniosku o przyznanie pomocy). W przypadku,
gdy Beneficjent nie zlecał wykonania wszystkich robót,
natomiast podjął się wykonania części lub całości robót we
własnym zakresie, powinien dostarczyd kosztorys
powykonawczy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej.
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Kosztorys powykonawczy należy również przedstawid wraz z
wnioskiem o płatnośd w sytuacji, gdy:
1. planowano zlecenie wykonania wszystkich robót budowlanych, a
w trakcie ich realizacji zdecydowano, że częśd robót wykonana
zostanie systemem gospodarczym lub mieszanym,
2. zawarto umowę z wykonawcą, w której określono ryczałtowe
wynagrodzenie.
W takiej sytuacji Beneficjent przedstawia kosztorys powykonawczy
wykonany metodą kalkulacji szczegółowej, w którym z kosztu robót
budowlanych wydziela niekwalifikowalne do przyznania pomocy
składniki robót budowlanych (np. wykonując samodzielnie częśd
robót budowlanych, należy wydzielid koszt robocizny własnej jako
niekwalifikowalny, narzuty kosztów pośrednich oraz zysk w zakresie
wykonywanych robót, jako koszty niekwalifikowalne itd.).
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Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/
dofinansowania z Funduszu Kościelnego lub jednostki
samorządu terytorialnego lub Programu Promesa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub ze
środków będących w dyspozycji ministra właściwego do
spraw kultury fizycznej i sportu i ministra właściwego do
spraw turystyki – kopia2
Dokumenty powinny określad, na jaki cel zostały
przyznane środki oraz sposób ich rozliczenia. Jeśli ww.
dokumenty były dołączone do Wniosku o przyznanie
pomocy nie trzeba powtórnie ich załączad.
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Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez Fundusz
Kościelny lub jednostkę samorządu terytorialnego (JST) lub z
Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub
przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu i
ministra właściwego do spraw turystyki - zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) – oryginał
Wskazane jest, aby wykonad zestawienie kosztów operacji z
wyodrębnieniem kosztów kwalifikowalnych wraz z podaniem źródeł
ich finansowania. Załącznik ten nie jest wymagany w sytuacji, gdy
środki te nie były uwzględnione we wniosku o przyznanie pomocy.
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Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/
dofinansowania ze środków funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej lub jednostki samorządu
terytorialnego – kopia2
Dokumenty powinny określad, na jaki cel zostały
przyznane środki oraz sposób ich rozliczenia. Jeśli ww.
dokumenty były dołączone do Wniosku o przyznanie
pomocy nie trzeba powtórnie ich załączad.
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Opis sposobu rozliczenia środków przekazanych przez fundusz
ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub jednostki
samorządu terytorialnego (JST) - zgodnie z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.) – oryginał
Beneficjent obowiązkowo załącza do wniosku dokumenty,
które powinny zawierad czytelny i niebudzący wątpliwości opis
sposobu rozliczenia środków finansowych, przeznaczonych na
zakres rzeczowy, który pokrywa się z zakresem rzeczowym
realizowanej operacji.
Wskazane jest, aby wykonad zestawienie kosztów operacji z
wyodrębnieniem kosztów kwalifikowalnych wraz z podaniem
źródeł ich finansowania.
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Interpretacja indywidualna w zakresie
interpretacji prawa podatkowego wydana przez
organ upoważniony, w przypadku, gdy Beneficjent
złożył do wniosku o przyznanie pomocy
oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz
wykazał w kosztach kwalifkowalnych podatek VAT
– oryginał lub kopia2
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Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia2 Załącznik
obowiązkowy w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało
udzielone.
Załączane do wniosku pełnomocnictwo, na którym
własnoręcznośd podpisów została potwierdzona przez
notariusza, musi byd sporządzone w formie pisemnej oraz
określad w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości
rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest
umocowany.
Dane pełnomocnika we wniosku powinny byd zgodne z
danymi w załączonym do wniosku pełnomocnictwem
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Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy
Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo
rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-
kredytowej na rzecz Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub
cesjonariusza, na który mają byd przekazane środki
finansowe (dołączane do pierwszego wniosku o płatnośd) –
oryginałJeśli Beneficjent zawarł z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego umowę pożyczki na daną operację jest zobowiązany
do dołączenia do wniosku: „Potwierdzenie otwarcia rachunku
pożyczki do obsługi pożyczki z budżetu paostwa na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013”.
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Umowa cesji wierzytelności – oryginał lub kopia2
W sytuacji, gdy Beneficjent zawarł umowę cesji
wierzytelności, na podstawie której przenosi swoją
wierzytelnośd wobec dłużnika na osobę trzecią, powinien
dołączyd taką umowę do wniosku. Integralną częścią tego
załącznika powinno byd Oświadczenie dłużnika przelanej
wierzytelności. Jeśli ww. oświadczenie nie stanowi
integralnej części umowy – Wnioskodawca jest
zobowiązany dołączyd jego kopię do wniosku.
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Sprawozdanie z realizacji operacji (dołączane do wniosku
o płatnośd ostateczną) – oryginał Sprawozdanie z
realizacji operacji należy dołączyd do wniosku o płatnośd
ostateczną.
Załącznik ten jest dokumentem obowiązkowym oraz
powinien byd wypełniony zgodnie z dołączoną do niego
instrukcją. Formularz Sprawozdania z realizacji operacji
oraz instrukcja jego wypełniania są dostępne na stronie
UM.
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Operat szacunkowy zakupionego budynku sporządzony
przez rzeczoznawcę majątkowego – oryginał lub kopia2
Jeżeli Beneficjent zakupił nieruchomośd (np. obiekt
charakterystyczny dla danego regionu) należy załączyd
operat szacunkowy sporządzony przez biegłego
rzeczoznawcę majątkowego. Wartośd nabytej
nieruchomości nie może byd wyższa od wartości
wynikającej z operatu szacunkowego. Operat szacunkowy
ważny jest rok od daty sporządzenia.
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Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartośd
rynkową zakupionego używanego sprzętu - oryginał lub
kopia2
W przypadku zakupu używanego sprzętu, oceny wraz z
wyceną dokonują rzeczoznawcy posiadający uprawnienia
do dokonywania wyceny (uprawnienia nadane np. przez
NOT, SITR, SIMP itd.). W sytuacji, gdy cena zakupu
używanego sprzętu wskazana na fakturze jest wyższa od
wartości zawartej w wycenie rzeczoznawcy, to w takim
przypadku stwierdza się rozbieżności w cenie zakupu i
kwalifikuje koszty w wysokości określonej przez
rzeczoznawcę.



Warszawa 2010

Inne załączniki
Beneficjent może załączyd dokumenty, których nie
wyszczególniono w części powyżej, a które w jego
opinii są niezbędne do oceny wniosku. W pozycji
Liczba załączników (ogółem) należy wpisad sumę
wszystkich załączników.
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OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia sekcji VIII.
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA należy wpisad
miejscowośd, datę oraz złożyd w wyznaczonym
miejscu pieczęd imienną i podpis albo czytelny
podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub
pieczęd i podpis Pełnomocnika.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

W WARSZAWIE 
ul. Jagiellooska 26, 03-719 Warszawa 

tel. (+22) 5979-100 
fax (+22) 5979-290 
www.mazovia.pl

DEPARTAMENT ROLNICTWA 
I MODERNIZACJI TERENÓW WIEJSKICH

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro)
tel. (+22) 5979700, 5979701

fax (+22) 5979702

Opracował: Wydział Autoryzacji Płatności Programów 
Unijnych dla Rolnictwa
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Dziękuję za uwagę 


