
W-2_19.2_G

UM - 6935 - UM /

data złożenia (dd-mm-rrrr)

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA

1. Numer identyfikacyjny

2. Nazwa Beneficjenta 3. NIP

4. REGON

L.p.

1.

2.

3.

,,,

Stanowisko/FunkcjaNazwisko Imię

8. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta (dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną)

7.1 Nazwisko 7.2 Imię

7. Dane pełnomocnika Beneficjenta

6.13 Adres www*

(wybierz z listy) (wybierz z listy)

6.5 Kod pocztowy 6.6 Poczta 6.7 Miejscowość 6.8 Ulica

6.9 Nr domu 6.10 Nr lokalu 6.11 Nr telefonu* 6.12 Adres e-mail/ePUAP*

6.1 Kraj 6.2 Województwo 6.3 Powiat 6.4 Gmina

6. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż w pkt 5 oraz w przypadku wskazania pełnomocnika)

5.9 Nr domu 5.10 Nr lokalu 5.11 Nr telefonu* 5.12 Adres e-mail/ ePUAP*

5.13 Adres www*

5.5 Kod pocztowy 5.6 Poczta 5.7 Miejscowość 5.8 Ulica

5. Siedziba i adres Beneficjenta

5.1 Kraj 5.2 Województwo 5.3 Powiat 5.4 Gmina

Polska (wybierz z listy)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Potwierdzenie złożenia wniosku

/pieczęć UM/

znak sprawy (wypełnia Urząd Marszałkowski albo wojewódzka 

samorządowa jednostka organizacyjna zwana dalej UM)

i podpis

(wypełnia UM)

3. Operacja jest dedykowana grupie(-om) defaworyzowanej(-ym), określonej(-ym) w LSR (wybierz z listy)

symbol formularza

Liczba załączników 

dołączonych przez Beneficjenta 

3.1 Liczba grup defaworyzowanych, którym dedykowana jest operacja
w polu I.3 /powyżej/ wybierz         TAK 

albo NIE

4. Operacja obejmująca wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego (wybierz z listy)

W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji jego wypełniania

1. Cel złożenia wniosku o płatność: (wybierz z listy)

2. Rodzaj  płatności (wybierz z listy)
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1.

2. Nr umowy - 6935 - UM /

3.

4.

5.

1. od: do:

2.

3.

4.

5.

* Dane nieobowiązkowe

III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY

9.1 Nazwisko 9.2 Imię 9.3 Nr telefonu

9.4 E-mail

9. Dane osoby uprawnionej do kontaktu*

Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji:

W ramach operacji udzielono grantów JSFP: (wybierz z listy)

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Data zawarcia umowy (w formacie dd-mm-rrrr)

Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji

Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji

4.1. kwota pomocy przypadająca na granty realizowane przez JSFP

4.2. procent kwoty pomocy przypadający na granty realizowane przez JSFP w ramach całej operacji

Odsetki od wypłaconego wyprzedzającego finansowania operacji podlegające rozliczeniu w ramach

wniosku

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Wniosek za okres: (daty w formacie dd-mm-rrrr)

Całkowita wartość zadań zrealizowanych w danym etapie operacji: 
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

,,,

RAZEM        

(w zł)
0,00

Nr 

dokumentu

Rodzaj 

dokumentu 

Data 

wystawienia 

dokumentu 

 (dd-mm-rr)

NIP wystawcy 

dokumentu 

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH KOSZTY GRANTOBIORCY (sekcja powielana dla każdego Grantobiorcy)

1.4 Grantobiorca jest: (wybierz z listy)

Data i numer umowy o powierzenie grantu (w tym ewentualnych aneksów)

Data umowy o powierzenie grantu

Data aneksu:

Nazwa Grantobiorcy 

Numer aneksu:

Numer umowy o powierzenie grantu:

Kwota grantu przyznana Grantobiorcy w umowie o powierzenie grantu:

Nazwa 

wystawcy 

dokumentu

Pozycja na 

dokumencie i

nazwa 

towaru/usługi

Data zapłaty przez 

Grantobiorcę 

wykonawcy zadania   

(dd-mm-rr)

Sposób zapłaty 

(G/P/K)

przez 

Grantobiorcę

Data zapłaty 

Grantobiorcy 

przez 

Beneficjenta  

(dd-mm-rr)

Sposób zapłaty 

(P/K) 

Grantobiorcy

przez 

Beneficjenta

Numer konta 

księgowego 

Beneficjenta lub 

numer kodu 

rachunkowego

Pozycja w wykazie 

planowanych do 

poniesienia przez 

Grantobiorców kosztów 

uzasadniających 

planowane kwoty grantów

Wartość zadania 

(w zł)Lp.

zł
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1 2 3 4 5 6 7

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

…

…

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 3

ZADANIE NR 4

ZADANIE NR 5

…

…

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1a
 W przypadku, gdy LGD zrealizowała operację w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia LSR wypełnia sekcję I zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, natomiast w przypadku, gdy LGD zrealizowała operację w 

zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia LSR - wypełnia sekcję II zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.

pole zostanie wypełnione automatycznie, po 

wybraniu Rodzaju płatności w Sekcji I
VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI

Kwota grantu 

zrealizowana przez 

JSFP 

(w zł)

Kwota grantu wg 

rozliczenia (w zł) 

RAZEM  

I. Zadania zrealizowane w zakresie innym niż określony w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia LSR
1, 1a

II. Zadania zrealizowane w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia LSR
1, 1a

 polegające na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi

1
Rozporządzenie 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 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358), zwane dalej rozporządzeniem LSR;

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów

Wartość zadania 

wg umowy 

(w zł)

Kwota grantu wg 

umowy  

(w zł)

Wartość zadania wg 

rozliczenia 

(w zł)
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Lp. Wskaźnik Dezagregacja
Wartość docelowa 

wskaźnika wg umowy

Jednostka 

miary 

wskaźnika

Wartość 

wskaźnika 

osiągnięta w 

wyniku realizacji 

operacji

Sposób 

pomiaru 

wskaźnika

drogi wybudowane km

drogi przebudowane km

2.

Liczba osób korzystających z nowej lub

przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie

włączenia społecznego

osoba

3. Liczba szkoleń - sztuka

4. Liczba osób przeszkolonych - osoba

Ogółem Budynki 0,00 sztuka

Inne obiekty 0,00 sztuka

Obiekty noclegowe Budynki sztuka

Inne obiekty sztuka

Obiekty 

gastronomiczne
Budynki sztuka

Inne obiekty sztuka

Obiekty sportowe

/rekreacyjne
Budynki sztuka

Inne obiekty sztuka

Ogółem Budynki 0,00 sztuka

Inne obiekty 0,00 sztuka

Obiekty noclegowe Budynki sztuka

Inne obiekty sztuka

Obiekty 

gastronomiczne
Budynki sztuka

Inne obiekty sztuka

Obiekty sportowe/

rekreacyjne
Budynki sztuka

Inne obiekty sztuka

7. Liczba nowych miejsc noclegowych - sztuka

ścieżki rowerowe km

szlaki turystyczne km

9.
Liczba zabytków poddanych pracom

konserwatorskim lub restauratorskim
- sztuka

10.

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji

obejmujących wyposażenie mające na celu

szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

- sztuka

11. Liczba wydarzeń/imprez - sztuka

12.
Liczba osób oceniających szkolenia jako

adekwatne do oczekiwań 
- osoba

13.

Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc

noclegowych w ciągu roku w nowych lub

przebudowanych obiektach  turystycznych 

osoba

14. Liczba przygotowanych koncepcji Smart Village sztuka

Lp. Wskaźnik
Wartość docelowa 

wskaźnika wg umowy

Jednostka 

miary 

wskaźnika

Wartość 

wskaźnika 

osiągnięta w 

wyniku realizacji 

operacji

Sposób 

pomiaru 

wskaźnika

1.

2.

3.

VII. WSKAŹNIKI, KTÓRE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI, W TYM WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU(ÓW)

Dezagregacja

1. Wskaźniki obowiązkowe

1.
Długość wybudowanych lub przebudowanych

dróg

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

2. Pozostałe wskaźniki

8.
Długość wybudowanych lub przebudowanych

ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych

5.

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej
6.
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Lp. Nazwa załącznika TAK/ND Liczba załączników

1. Umowy o powierzenie grantu – kopia
2

(wybierz z listy)

2.

Dowody zapłaty (np. wyciąg z rachunku bankowego z którego były dokonywane przez Beneficjenta

płatności na rzecz Grantobiorców, polecenie przelewu, lub dokumenty potwierdzające rozliczenie

bezgotówkowe) – kopia
2

(wybierz z listy)

3.
Karty rozliczenia zadania w zakresie projektu grantowego - dokument składany w oryginale na

formularzu stanowiącym załącznik do wniosku
(wybierz z listy)

4. 
Pełny wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi wyprzedzającego finansowania -

oryginał lub kopia
2 (wybierz z listy)

5.

Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej określające wysokość

odsetek na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi wyprzedzającego finansowania w

okresie od dnia wypłaty wyprzedzającego finansowania do dnia złożenia wniosku o płatność

(załącznik składany w przypadku, gdy wysokość odsetek nie wynika z załącznika nr 4) - oryginał lub

kopia
2

(wybierz z listy)

6.

Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza, prowadzonego przez

bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową, na który mają być przekazane środki

finansowe z tytułu pomocy - oryginał lub kopia
2

(wybierz z listy)

7.

Pełnomocnictwo – (w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku

o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa) - oryginał

lub kopia
2

(wybierz z listy)

8.

Oświadczenie Beneficjenta o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości albo o korzystaniu z

odpowiedniego kodu rachunkowego
3

- dokument składany w oryginale na formularzu stanowiącym

załącznik do wniosku wraz z wyciągami z polityki rachunkowości i zakładowego planu kont w

ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych - oryginał

(wybierz z listy)

9. Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia
2 (wybierz z listy)

B. Inne załączniki dotyczące operacji

1.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w projekcie

grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014 -2020 pozyskanych przez Beneficjenta.

TAK 1

2.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w projekcie

grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów

Wiejskich  na lata 2014 -2020.

TAK 1

…

C. Liczba załączników (Razem): 2

2
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w

formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, z tym że kopia

pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 7, nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. Natomiast kopie, o których mowa w pkt 1 oraz 2, mogą być

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD. 

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u

ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, 2280, 2674, 2705 i 2770), w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym

wirusem, kopie dokumentów wymagających potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, podmiotu wdrażającego, lub podmiot, który wydał dokument, albo

wymagających poświadczenia za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem, można dołączyć

bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.

3
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).

VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

(wybierz z listy)Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych

A. Załączniki dotyczące operacji
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1.

a)

b)

d)

e)

f)

2.

a)

b)

4

5

Przyjmuję do wiadomości, że:

informuję i rozpowszechniam informację o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr

808/2014
4
;

dane Beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla

zabezpieczenia interesów finansowych Unii;

dane Beneficjenta oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej pomocy na

projekt grantowy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej www.minrol.gov.pl
5
.

posiadam i przechowuję dokumenty związane z realizacją operacji;

c)

Zgodnie z art. 111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i

monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz.UE L

347 z 20.12.2013, str. 549, z późn.zm.).

IX. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA (LGD)

Oświadczam, że:

znane mi są zasady przyznawania i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia LSR
1

oraz w umowie o przyznaniu pomocy oraz

wymagania zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność;

informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki

składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn.

zm.);

nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do

niezwłocznego poinformowania podmiotu wdrażającego o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww.

ustawy, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do Beneficjenta, którego reprezentuję;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w

sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.).

Miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr) Czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania 

Beneficjenta / pełnomocnika

umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzanie kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym

upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, w szczególności przeprowadzania kontroli na miejscu / wizyty, realizacji operacji i kontroli

dokumentów w obecności osoby / osób reprezentujących Beneficjenta/osoby upoważnionej przez Beneficjenta, podczas wykonywania

powyższych czynności, a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;
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1.

2.

3.

6

7

Miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr)

Treść oświadczenia nie ma zastosowania w przypadku, gdy Beneficjent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z  23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35). 

X. OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC INNYCH OSÓB

Samorząd Województwa (SW) oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informują, że stają się administratorami

danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych od Beneficjenta, które to dane osobowe Beneficjent bezpośrednio lub pośrednio pozyskał

w celach związanych ze złożeniem wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   

Beneficjent oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 

prawnymi
6,7

 i jest uprawniony do ich przekazania SW oraz ARiMR oraz uczynił zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich przekazaniem, 

a w szczególności poinformował osoby, których dane przekazuje, o fakcie i celu ich przekazania.                       

Beneficjent oświadcza, iż poinformował oraz poinformuje wszystkie osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, o treści klauzul stanowiących

Załącznik nr VIII.B.1. do niniejszego wniosku o płatność.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,Dz. Urz. UE L 127

z  23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

Czytelny podpis osoby / osób reprezentujących Beneficjenta (LGD) / 

pełnomocnika
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Pole wypełniane automatycznie, na podstawie danych z Sekcji II.2 (ale można je wypełnić samodzielnie).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane wynikające z umowy o

powierzenie grantu zawartej pomiędzy LGD, a Grantobiorcą.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.4, związanych z

wypłatą przyznanej pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym: 

- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji),

- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie do wniesienia środka zaskarżenia oraz okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.

Okres przechowywania danych osobowych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych, okres przechowywania danych zostanie przedłożony o okres

potrzebny do ich archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach

określonych w RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe Administrator danych osobowych uzyskał od Beneficjenta

(LGD) o nazwie:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

lub pisemnie na adres korespondencyjny Adminstratora, wskazany w pkt. 1.2;

Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z realizacją zadań wynikających z art. 3

ust. 1 pkt 14 lit. b i ust. 3 oraz z art. 6 ust. 3 pkt 3, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i

2727), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) oraz 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 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i

2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358), tj. w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej w projekcie grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Załącznik nr VIII.B.1

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w projekcie grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskanych

przez Beneficjenta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

lub pisemnie na adres korespondencyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator), pozyskanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1.4 poniżej, jest

Samorząd Województwa

Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail/ePUAP:

W związku z treścią art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, Samorząd Województwa

informuje, że:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy kontrolne,

2) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

3) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m. in. dostawcy

IT.

W związku z treścią art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, Agencja Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) pozyskanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt 2.4 poniżej, jest Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. 

Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora,

wskazany w pkt 2.2.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań związanych z wypłatą

przyznanej pomocy finansowej na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Powyższe wynika z realizacji przez Administratora zadań określonych w art. 3 ust.1 pkt 14 lit b i ust. 3 oraz w art. 6 ust. 2-5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) oraz

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 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358), tj. w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej w projekcie

grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA:
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3.0 Pani/Pana dane Administrator uzyskał od Samorządu Województwa:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach

określonych w RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 2.4 oraz związanych z

wypłatą przyznanej pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym: 

- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji),

- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie do wniesienia środka zaskarżenia oraz okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.

Okres przechowywania danych osobowych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy kontrolne,

2) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

3) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m. in. dostawcy

IT.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane wynikające z umowy o powierzenie grantu

zawartej pomiędzy LGD, a Grantobiorcą.
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z siedzibą w:

Z Administratorem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail/ePUAP:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach

określonych w RODO. Ponadto w zakresie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, tj. pozyskiwanych na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do

przenoszenia tych danych oraz prawo do odwołania zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed jej odwołaniem.

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy kontrolne, 

2) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

3) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m. in.

dostawcy IT.
Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.5, związanych z wypłatą

przyznanej pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym: 

- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji),

- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie do wniesienia środka zaskarżenia oraz okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.

Okres przechowywania danych osobowych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe)

będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o którym mowa w pkt 1.7, w tym przez okres realizacji celów, o których mowa w części "Zgoda pełnomocnika na

przetwarzanie danych osobowych" oraz w części "Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych" poniżej oraz nie krócej niż do 30 czerwca

2030 r. lub do czasu jej odwołania lub zmiany. 

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją zadań wynikających z art. 3 ust. 1

pkt 14 lit. b i ust. 3 oraz art. 6 ust. 3 pkt 3, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727), ustawy z

dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2022 r. poz. 943) oraz 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 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz.

1555 oraz z 2021 r. poz. 2358), tj. w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej w projekcie grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr VIII.B.2.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w projekcie grantowym w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA:

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; Dz.

Urz. UE L  127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej: „RODO”, Samorząd Województwa informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Samorząd Województwa

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane przez Administratora, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która

obejmuje zakres danych szerszy niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

lub pisemnie na adres korespondencyjny

lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt 1.2.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie Pani/Panu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO we wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z

obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, a w

przypadku ich nieuzupełnienia rozpatrzenie wniosku o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych

dokumentów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGENCJĘ RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA:

2.1 W związku z treścią art. 14 RODO, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) pozyskanych w związku z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 2.4 poniżej, jest Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się poprzez e-mail:

info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt

2.1.

Zebrane Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

która obejmuje zakres danych szerszy niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy kontrolne,

2) podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

3) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania, w drodze zawartej umowy, m. in. dostawcy IT.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane przez Administratora, w związku z realizacją zadań wynikających z art. 3 ust. 1

pkt 14 lit b i ust. 3 oraz z art. 6 ust. 2-5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727), ustawy z dnia 20 lutego

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943) oraz 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 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r.

poz. 2358), tj. w celu wypłaty przyznanej pomocy finansowej na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1.2
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2.7

2.8

2.9

3.0

`3.1

1) 

2)
Samorząd 

Województwa

1)

2)

Czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania Beneficjenta / pełnomocnika

1) 

2)
Samorząd 

Województwa

1)

2)

Czytelny podpis osoby uprawnionej do kontaktu

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 

02-822 Warszawa);

z siedzibą w 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oznaczonych w niniejszym 

formularzu wniosku o płatność jako „dane nieobowiązkowe",  w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących wypłaty przyznanej pomocy.

Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014–2020. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie,

poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:

info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach

określonych w RODO. Ponadto w zakresie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe, tj. pozyskiwanych na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do

przenoszenia tych danych oraz prawo do odwołania zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed jej odwołaniem.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda pełnomocnika na przetwarzanie danych osobowych - zaznaczyć znakiem X

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań, o których mowa w pkt 2.4 oraz nie

krócej niż do 30 czerwca 2030 roku, związanych z wypłatą przyznanej pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w tym: 

- w przypadku wypłaty pomocy - do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty końcowej (w tym okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji),

- w przypadku odmowy wypłaty całości albo części pomocy - przez okres jaki upłynie do wniesienia środka zaskarżenia oraz okres przewidziany na potrzeby archiwizacji.

Okres przechowywania danych osobowych będzie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do

dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony o

okres potrzebny do archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane nieobowiązkowe)

będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w pkt 2.7 oraz przez okres realizacji celów, o których mowa w części "Zgoda Pełnomocnika na przetwarzanie danych

osobowych" oraz w części "Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych" poniżej oraz nie krócej niż do 30 czerwca 2030 roku lub do czasu

jej odwołania lub zmiany. 

Podanie Pani/Panu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO we wniosku o płatność na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, wynika z

obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być wezwanie do usunięcia braków, a w

przypadku ich nieuzupełnienia rozpatrzenie wniosku o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego i poprawnie sporządzonych

dokumentów. 

z siedzibą w 

Miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr)

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Poleczki 33, 

02-822 Warszawa);

Podanie ww. danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o płatność na operacje realizowane w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014–2020. Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Powyższą zgodę można wycofać w dowolnym momencie,

poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy korespondencyjne Administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr)

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oznaczonych w niniejszym

formularzu wniosku o płatność jako „dane nieobowiązkowe",  w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną w sprawach dotyczących wypłaty przyznanej pomocy.

info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;

Zgoda osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych - zaznaczyć znakiem X

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych:
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3. Termin oraz czas trwania zadania

Czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  

Beneficjenta / pełnomocnika 

Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

W-2_19.2_G

4. Dane Grantobiorcy

1. Nazwa zadania

Załącznik nr VIII.A.3 Nr karty

Karta rozliczenia zadania w zakresie projektu grantowego

5. Dokumenty, których kopie posiada Beneficjent, a do uzyskania których, zgodnie z przepisami prawa, zobligowany był Grantobiorca w związku 

z realizacją zadania w ramach operacji:

2. Lokalizacja (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy)

PROW 2014-2020_19.2/6z Strona 13 z 15 



Nazwa Beneficjenta 

Adres

Lp.

1

2

3

4

5

…

Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) Czytelny podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  

Beneficjenta / pełnomocnika 

W-2_19.2_G

To pole jest zablokowane - zostanie wypełnione automatycznie, na podstawie

danych z Sekcji II.2

Oświadczam, iż prowadzę oddzielny system rachunkowości albo korzystam z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich

transakcji związanych z realizacją operacji, w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L

347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).

Nazwa konta księgowego, na którym  / kodu rachunkowego, 

pod którym dokonano księgowania transakcji związanych z 

operacją 

Numer konta księgowego / kodu rachunkowego zgodny z 

planem kont księgowych Beneficjenta, na którym dokonano 

księgowania transakcji związanych z operacją

To pole zostanie wypełnione automatycznie, na podstawie danych z Sekcji II.5

(ale można je także wypełnić samodzielnie)

Załącznik nr VIII. A.8

Numer umowy o przyznaniu pomocy
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WoP_PG_6z

Kod_SWNazwa_Urz Nazwa_dop M_mian M_okol W_dop W_narz Ulica Nr_domuKod_p
01 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dolnośląskiego Wrocław we Wrocławiu Dolnośląskiego Dolnosląskim Wybrzeże J.Słowackiego 12/14 50-411

02 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskiego Toruń w Toruniu Kujawsko-Pomorskiego Kujawsko-Pomorskim Plac Teatralny 2 87-100

03 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Lubelskiego Lublin w Lublinie Lubelskiego Lubelskim Spokojna 4 20-074

04 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Lubuskiego Zielona Góra w Zielonej Górze Lubuskiego Lubuskim Podgórna 7 65-057

05 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Łódzkiego Łódź w Łodzi Łódzkiego Łódzkim Al. Piłsudskiego 8 90-051

06 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małopolskiego Kraków w Krakowie Małopolskiego Małopolskim Basztowa 22 31-156

07 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego Warszawa w Warszawie Mazowieckiego Mazowieckim Jagiellońska 26 03-719

08 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolskiego Opole w Opolu Opolskiego Opolskim Piastowska 14 45-082

09 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Podkarpackiego Rzeszów w Rzeszowie Podkarpackiego Podkarpackim Al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010

10 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Podlaskiego Białystok w Białymstoku Podlaskiego Podlaskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1 15-888

11 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Pomorskiego Gdańsk w Gdańsku Pomorskiego Pomorskim Okopowa 21/27 80-810

12 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląskiego Katowice w Katowicach Śląskiego Śląskim Ligonia 46 40-037

13 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Świętokrzyskiego Kielce w Kielcach Świętokrzyskiego Świętokrzyskim Aleja IX Wieków Kielc 3 25-516

14 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Warmińsko-Mazurskim Emilii Plater 1 1 10-562

15 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Wielkopolskiego Poznań w Poznaniu Wielkopolskiego Wielkopolskim Al. Niepodległości 34 61-714

16 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego Szczecin w Szczecinie Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskim Korsarzy 34 70-540
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