
`- `- 2 0

1.

2. Numer identyfikacyjny
1

`-

Lp.

8.1

8.2

8.3

1. Nazwa 

……………………………………………………………………………………………………………….

9.9 Poczta

9.13 Nr lokalu

W-1_4.3

Liczba załączników 

dołączonych przez 

Wnioskodawcę 

9.15 E-mail* 9.17 Adres www

(wybierz z listy)

10.1 Nazwisko 10.2 Imię

6.9 Nr domu

8. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

6.11 Telefon* 6.12 Adres skrytki ePUAP

7.7 Miejscowość 7.8 Ulica

7.3 Powiat

6.13  E-mail*

(wybierz z listy)

6. Adres Wnioskodawcy (adres i siedziba LGD)

9. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy

7. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż w punkcie 6 lub wskazano pełnomocnika)

7.9 Nr domu

3. REGON

znak sprawy (wypełnia Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - dalej UM)

7.10 Nr lokalu

9.10 Miejscowość

4. Numer w KRS

10.4 E-mail*

6.14 Adres www

6.10 Nr lokalu

10. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

9.2 Imię9.1 Nazwisko 9.3 Stanowisko/Funkcja

Nazwisko Imię Stanowisko/Funkcja

9.12 Nr domu

9.11 Ulica

9.4 Kraj 9.5 Województwo

Polska

9.8 Kod pocztowy

(wybierz z listy)

Potwierdzenie przyjęcia przez UM 

/pieczęć/

data i  godzina przyjęcia, podpis (wypełnia UM)

6.6 Poczta

6.3 Powiat 6.4 Gmina

6.7 Miejscowość 6.8 Ulica

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Cel złożenia wniosku o dofinansowanie:

II. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania

Polska

6.2 Województwo6.1 Kraj

6.5 Kod pocztowy

5. Numer NIP

WNIOSEK

 o dofinansowanie

w ramach działania "Działania prowadzone w ramach współpracy" Priorytet 4 

"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem 

Operacyjnym "Rybactwo i Morze"

symbol formularza

7.2 Województwo7.1 Kraj 7.4 Gmina

(wybierz z listy)

7.6 Poczta

7.12 Adres skrytki ePUAP7.11 Telefon*

Polska

7.5 Kod pocztowy

10.3 Telefon*

9.7 Gmina9.6 Powiat

9.14 Telefon*

* Dane osobowe osoby fizycznej, przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, tzw. dane nieobowiązkowe
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`-

1.1 Numer identyfikacyjny 

LGD

1.3 Przedsięwzięcia LSR 

1.2 Cel(e) szczegółowe LSR 

1.4 Numer w KRS

1.3 REGON

2.6 Poczta

1.1 Cel ogólny LSR

Polska

2.5 Kod pocztowy

IV. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI

1.4. Uzasadnienie zgodności operacji z celami LSR

2.8 Ulica

2. Adres i siedziba LGD 
2.4 Gmina

2.13 Adres www2.12  E-mail

1. Operacja wpisuje się w cele LSR:

Dane identyfikacyjne LGD nr 

2.11 Telefon 

1. Nazwa LGD 

III IDENTYFIKACJA LGD UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI OPERACJI
(sekcja powielana dla wszystkich LGD uczestniczacych w realizacji operacji)

2.7 Miejscowość

1.2 Numer NIP

2.10 Nr lokalu2.9 Nr domu

(wybierz z listy)

2.3 Powiat2.2 Województwo2.1 Kraj
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

6.

1.

2.

3.

4.

5.

……….. ……………………………..

4.2

4.3

4.4

4.5

NIE 6. Operacja zakłada utworzenie / utrzymanie miejsc(a) pracy 

……………………………..

……………………………..

……………………………..

……………………………..

7. Planowane wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji

……………………………..

L.p Zakres operacji Wskaźnik 
Jednostka miary 

wskaźnika 
Planowana docelowa wartość wskaźnika

Wartość wskaźnika przed 

realizacją operacji

4.1

2. Tytuł operacji

TAK 

3. Szczegółowy opis planowanej operacji wraz z określeniem miejsca jej realizacji, zakresu i kosztów oraz źródeł jej finansowania

5. Cel(-e) operacji (projektu współpracy)

4. Zakres operacji

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na 

wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się 

przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje 

na rzecz łagodzenia zmian klimatu

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami 

rybołówstwa i działalnością morską
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TAK TAK

1

1.

2.

3.

-

-

-

-

1.

2.

3.

Lp.

1.

2.

3.

…

Koszty niekwalifikowalne operacji 

(w zł)

Koszty kwalifikowalne operacji

(w zł)
Rodzaje kosztów

2

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

2.1 Koszty wynikające z § 12 rozporządzenia
6 

2.2 Koszty ogólne do 10% wartości netto operacji

2.3 Inne koszty (niekwalifikowalne)

2.4 Całkowity koszt realizacji operacji (suma wierszy 2.1 - 2.3)

3.1 Łączna kwota przyznanej/wypłaconej kwoty pomocy

Dotychczas przyznana/wypłacona kwota pomocy

(wybierz z listy)

9.1 Kraj

9.11 Telefon 

11. Planowany termin zakończenia operacji/etapu operacji ( miesiąc/rok)

V. PLAN FINANSOWY OPERACJI

PLN

6

9.3 Powiat

Lp.

(wybierz z listy)

9.1.10 Nr lokalu9.1.9 Nr domu

9.1.8 Ulica / nr działki9.1.5 Kod pocztowy 9.1.6 Poczta 9.1.7 Miejscowość

Nr działki ewidencyjnej
Nr obrębu 

ewidencyjnego

Informacje szczegółowe (m.in. nr 

elektronicznej księgi wieczystej)

Położenie działki ewidencyjnej

Województwo

8. Rodzaj projektu współpracy

9.7 Miejscowość

9.2 Województwo

9.5 Kod pocztowy

Nazwa obrębu 

ewidencyjnego

10. Informacja o działkach ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, na których realizowana będzie operacja (pola wypełniane 

w przypadku, gdy operacja będzie trwale związana z nieruchomością)

 Międzyterytorialny

9.4 Gmina

9. Miejsce realizacji operacji 

TAK

9.1.1 Kraj 9.1.2 Województwo 9.1.3 Powiat 9.1.4 Gmina

 Międzynarodowy

Dane według ewidencji gruntów i budynków

GminaPowiat

9.10 Nr lokalu9.9 Nr domu

9.12 Inne miejsce przechowywania / garażowania

4 75

9.1. Lokalizacja operacji - miejsce garażowania (wypełnić, jeżeli realizacja projektu obejmuje inne miejce(a) niż wskazane w pkt 9 tj. został zaznaczony pkt 9.12)

9.6 Poczta 9.8 Ulica / nr działki

3 8

Nr umowy o dofinansowanie Przyznana/wypłacona kwota pomocy (w zł)

Limit środków finansowych przewidzianych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność        

Planowane koszty realizacji operacji
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4.

5.

6.

7.

- 2 0

- 2 0

- 2 0

- 2 0

Planowany termin wypłaty zaliczki w ramach transzy Wnioskowana kwota zaliczki, dla:
(w zł)

Zaliczka

7.1 W związku z realizacją operacji wnioskuję o wypłatę zaliczki

7.2 Wysokość zaliczki 

Lp.

 I transzy

 II transzy

 III transzy

 IV transzy

TAK NIE

6.1 Wnioskowana kwota pomocy dla operacji/I etapu operacji, w tym:

6.1.1 Publiczne środki współnotowe (wkład EFMR)

6.1.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy)

6.2 Wnioskowana kwota pomocy dla II etapu operacji, w tym:

6.2.1 Publiczne środki współnotowe (wkład EFMR)

6.2.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy)

Koszty kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach operacji (w zł. )

6.3.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy)

6.4 Wnioskowana kwota pomocy dla IV etapu operacji, w tym:

6.4.1 Publiczne środki współnotowe (wkład EFMR)

6.4.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy)

Razem

6.3 Wnioskowana kwota pomocy dla III etapu operacji, w tym:

6.3.1 Publiczne środki współnotowe (wkład EFMR)

4.1 Koszty kwalifikowalne operacji (suma pól 2.1 i 2.2) , w tym:

4.2 Koszty kwalifikowalne I etapu operacji 

4.3 Koszty kwalifikowalne II etapu operacji 

4.4 Koszty kwalifikowalne III etapu operacji 

4.5 Koszty kwalifikowalne IV etapu operacji 

Poziom dofinansowania operacji (%)

Wnioskowana kwota pomocy:

%
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1 2 3 4 5 8 9

ETAP I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

…

RAZEM ETAP I

ETAP II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

…

RAZEM ETAP II

ETAP …

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

…

RAZEM ETAP ….

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE OPERACJI

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (zadania) Jedn. Miary Ilość (liczba)

Całkowity koszt 

operacji w zł 

(z VAT)

Koszty kwalifikowalne operacji określone w § 12 rozporządzenia (w zł)

Koszty niekwalifikowalne 

operacji
4
 (w zł)

Ogółem

Koszty ogólne operacji do 

10% wartości netto 

operacjiw tym VAT
3

6 7

RAZEM ETAP I, ETAP….

PO RYBY 2014-2020_4.3/4z Strona 6 z 19



1 2 3 4 5 6 7

Razem:

VII. OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI

Oznaczenie 

zadania
5 Jedn. miary

Ilość / 

liczba

Cena jednostkowa

(w zł)

Kwota 

ogółem

(w zł)

Uzasadnienie/Uwagi

Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj

Parametr(y) charakteryzujące(y) 

przedmiot

Nazwa zadania 

(dostawy / usługi / roboty budowlane)
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(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

Załączniki dotyczące Wnioskodawcy

2.

4.

Pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone 

– oryginał lub kopia
6

Statut LGD 

(załącznik obowiązkowy, jeżeli uległ zmianie) 

– kopia
6

Dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji

– oryginał lub kopia
6

3.

7.

6.

Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

przyznania pomocy, w przypadku, gdy ich uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy – 

oryginał lub kopia
6

11.
Oferty związane z realizacją operacji, w przypadku, gdy wymaga tego specyfika operacji

– oryginał lub kopia
6

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją 

operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji - kopia
6

Opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystaw, badania obszaru LSR lub szkoleń, 

z podaniem specyfikacji kosztów oraz wskazaniem źródeł finansowania - w przypadku gdy

wymaga tego specyfika operacji

- oryginał 

6a

Uproszczony plan biznesowy operacji (w przypadku, gdy operacja realizowana jest w ramach

celów, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia)
2/7 

- jeżeli dotyczy

- oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez IZ

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

A. 

1.
Umowa partnerska 

– kopia
6

B. Załączniki dotyczące operacji

Lp. Nazwa załącznika
Liczba 

załączników
TAK / ND

5.

Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego Wnioskodawcy, prowadzonego przez

bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w przypadku gdy Wnioskodawca ubiega

się o zaliczkę 

– oryginał lub kopia
6

Oświadczenie wnioskodawcy o niezatrudnianiu lub zatrudnianiu pracowników (oryginał) wraz z

zaświadczeniem wydanym przez ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (w przypadku, gdy

wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i w związku z realizacją operacji planuje

utworzenie lub utrzymanie miejsc pracy) – oryginał lub kopia
6

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - jeżeli LGD będzie ubiegać się o włączenie VAT do

kosztów kwalifikowalnych operacji - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez IZ

8.

9.

Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na

realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu

zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy

realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie - oryginał

sporządzony na formularzu udostępnionym przez IZ

12.

12a

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi

przepisami 

– oryginał lub kopia
6

12b

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - w przypadk gdy wymaga tego

specyfika operacji

- oryginał lub kopia
6

10.
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(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

7
Dotyczy operacji, która polega na osiągnieciu celu, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia

6
, oraz inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu

obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zakupu narzędzi i urządze lub innego wyposażenia technicznego

6
Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub pracownika urzędu marszałkowskiego albo jednostki samorządowej, 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  

2
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej

na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie

Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1400)

D.

5
 Należy wpisać oznaczenie zadania zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, podając symbol zadania z kolumny nr 1 Zestawienia rzeczowo - finansowego operacji

13.

14.

Załączniki dotyczące robót budowlanych

Inne załączniki 

Decyzja o pozwoleniu na budowę 

– oryginał lub kopia
6

Kosztorys inwestorski 

– oryginał lub kopia
6 

C.

15.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi/ Zgłoszenie zmiany

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

– kopia
6
,

wraz z:

- oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót

budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu/ oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia

doręczenia zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

właściwy organ nie wniósł sprzeciwu 

– oryginał 

albo

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru

wykonania robót budowlanych/zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

– kopia
6

3
 W przypadku, gdy VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00

4
 Suma kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, gdy nie jest on kosztem kwalifikowalnym

17.

1
 Należy wpisać numer identyfikacyjny, jeżeli został nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

18.

(...)
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1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych

osobowych (dane nieobowiązkowe) będą przetwarzane w okresach wskazanych w punkcie 1.8, w tym przez okres realizacji celów lub do czasu odwołania tej

zgody;

IX. Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osoby fizycznej występującej w działaniu „Działania prowadzone w

ramach współpracy” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i

Morze" (dotyczy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/osoby uprawnionej do kontaktu)

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa

w pkt.5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy. Okres

przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia

roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do

przeprowadzenia archiwizacji;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa

W związku z treścią art. 13 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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), 

dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, Samorząd Województwa informuje, że: 

administratorem Pani / Pana danych osobowych ( zwanym dalej: "Administratorem") jest Samorząd Województwa …….……………………, z siedzibą

w …………………...………...;

z administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: …………………………………………………..…..………… lub

pisemnie na adres korespondencyjny ……………………………………………………………....................……………………..…………….…………;

administrator 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: …………....................................………………… lub pisemnie na adres

korespondencyjny administratora danych osobowych, wskazany w pkt. 1.2;

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdy

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporządzenia 2016/679, tj. n podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres szerszy niż to wynika z powszechnie

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją

zadań wynikających z art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2140 z późń. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88 ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7

marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań

prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym

"Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1400) , tj. w celu przyznania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy

oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach działania;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie

obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem

powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wparcia informatycznego;

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

przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia

danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem;

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 we wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Działania prowadzone

w ramach współpracy” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarte w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020,

wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych może być

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia / odmowa przyznania pomocy po uprzednim wezwaniu do usunięcia braków.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: "Administratorem") jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w

Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

W związku z treścią art. 13 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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35),

dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że: 

z Administratorem może Pani/Pan kontaktować poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;

administrator 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

danych osobowych, wskazany w pkt. 2.2;

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdy

jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporządzenia 2016/679, tj. n podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres szerszy niż to wynika z powszechnie

obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
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1) info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;

2)

3)

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych

osobowych (dane nieobowiązkowe) będą przetwarzane w okresach wskazanych w punkcie 2.8, w tym przez okres realizacji celów lub do czasu odwołania tej

zgody;

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

przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679; w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia

danych objętych zgodą oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie

obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w związku z wykonywaniem

powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wparcia informatycznego;

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa

w pkt.5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z przyznaniem pomocy. Okres

przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia

roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do

przeprowadzenia archiwizacji;

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

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją

zadań wynikających z art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2140 z późń. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem

lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88 ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7

marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań

prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym

"Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1400) , tj. w celu przyznania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy

oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach działania;

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

3. Zgoda osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy / osoby uprawnionej do kontaktu na przetwarzanie danych osobowych - zaznaczyć X

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora:

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

ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa);

Samorząd Województwa ………………………...…………….....………...…… z siedzibą w ……..………………..……………………………….………;

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

ramach działania „Działania prowadzone w ramach współpracy” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarte w Programie

Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celu wskazanego w treści powyższej zgody. Każdą z powyższych

zgód można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o wycofaniu zgody” na adresy korespondencyjne administratorów danych

osobowych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” lub na adresy e-mail:

danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż jest to wymagane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wskazanych w pkt I-II.

oznaczonych w niniejszym formularzu wniosku o przyznanie pomocy jako „dane nieobowiązkowe", w celu ułatwienia i przyspieszenia kontaktu ze mną

w sprawach dotyczących przyznania pomocy.

Pani/Pana dane Administrator uzyskał od:

Samorządu Województwa…....................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

miejscowość i data (w formacie: dzień-miesiąc-rok) czytelny podpis osoby fizycznej / osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy / 

pełnomocnika / osoby uprawnionej do kontaktu
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10)

11)

II.

1)

2)

3)

4)

Administrator 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 danych, wskazany w pkt I.2); 

X. Informacje dotyczące przetwarzania przez Samorząd Województwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

danych osobowych osób fizycznych, które zostaną przekazane przez Wnioskodawcę.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz

UE L 74 z 4.03.2021 str. 35) dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez

Samorząd Województwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach

działania „Działania prowadzone w ramach współpracy” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarte w Programie Operacyjnym

Rybactwo i Morze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej: "Administratorem") jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą

w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

z Administratorem Pani /Pan może się kontaktować poprzez adres e-mail info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;

administratorem Pani / Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Samorząd Województwa ………………..……….……………………, z

siedzibą w ………….........................................................…………...………………...………...;

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdy jest to

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe);

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez Administratora w związku z

realizacją zadań wynikających z art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2140 z późń. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88 ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy

finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i

spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1400) , tj. w celu przyznania, wypłaty i zwrotu pomocy

finansowej;

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

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów

powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w

związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wparcia informatycznego;

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o

których mowa w pkt.5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z

przyznaniem pomocy. Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie

danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania

danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

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

przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679;

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane Administrator uzyskał od:

Samorządu Województwa…....................................................................................................................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samorząd Województwa:

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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz

UE L 74 z 4.03.2021 str. 35) dalej: „Rozporządzenie 2016/679”, w odniesieniu do osób fizycznych, których dane osobowe zostały przekazane przez

Beneficjenta Samorządowi Województwa w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach działania „Działania prowadzone w

ramach współpracy” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarte w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze Samorząd

Województwa informuje, że:

z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail/epuap: …………………………………………………..…..……………......................

lub pisemnie na adres korespondencyjny

……………………………………………………………....................……………………..…………….…………;

Administrator 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: …………....................................………………… lub pisemnie

na adres korespondencyjny Administratora, wskazany w pkt. II.2;

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdy jest to

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (dane obowiązkowe);

PO RYBY 2014-2020_4.3/4z



5)

6)

7)

8)

8)

9)

10)

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o

których mowa w pkt.5, okres zobowiązań oraz okres 5 lat liczony od dnia następującego po dniu upływu okresu zobowiązań w związku z

przyznaniem pomocy. Okres przechowywania danych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie

danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Ponadto, okres przechowywania

danych zostanie przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

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

przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679;

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Pani/Pana dane Administrator uzyskał od Wnioskodawcy.

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679 będą przetwarzane przez Administratora w związku z

realizacją zadań wynikających z art. 3 ust. 4 i art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r., poz. 2140 z późń. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88 ) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy

finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i

spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1400) , tj. w celu przyznania, wypłaty i zwrotu pomocy

finansowej z wyjątkiem dochodzenia zwrotu nienależnych kwot pomocy oraz z wyjątkiem dokonywania płatności w ramach poddziałania;

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

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów

powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom kontrolnym, oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w

związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcy wparcia informatycznego;
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XI

1.

2.

3.

4. Jednocześnie zobowiązuję się poinformować osoby fizyczne, których dane osobowe będę przekazywał do SW oraz ARiMR w celu 

przyznania pomocy finansowej o treści klauzul (zał. IX i X) oraz zał. 9.

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec innych osób 

fizycznych
7

miejscowość i data (w formacie: dzień-miesiąc-rok)
podpis /

 osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o dofinansowanie / pełnomocnika

7
W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz UE L 74 z 4.03.2021 str.

35), treści oświadczenia nie składa.

8
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, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz sprost. Dz. Urz UE L 74 z 4.03.2021 str. 35).

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

danych osobowych osób fizycznych, pozyskanych od podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, które to dane osobowe podmiot 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach działania „Działania 

prowadzone w ramach współpracy” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawarte w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze 2014-2020.     

Oświadczam, że dane osobowe innych osób fizycznych, o których mowa w pkt 1, przetwarzam zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

regulacjami prawnymi
 7,8

 i jestem uprawniony do ich przekazania SW oraz ARiMR oraz uczyniłem zadość wszelkim obowiązkom 

związanym z ich przekazaniem, a w szczególności poinformowałem osobę/osoby, których dane przekazuję, o fakcie i celu ich 

przekazania.          

Oświadczam, iż poinformowałem inne osoby fizyczne, o których mowa w pkt 1, których dane osobowe pozyskałem w celu przyznania 

pomocy finansowej, o treści klauzul informacyjnych (część IX i X) oraz zał. 9 do wniosku.
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1.

(wy

bier

2.

3)

3

Dane Wnioskodawcy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla

zabezpieczania interesów finansowych Unii;

Na operację określoną w niniejszym wniosku Wnioskodawca nie uzyskał i nie będzię ubiegać się o pomoc finansową z innych środków

publicznych;nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o finansach publicznych

(Dz.U.z 2021 r.poz.305 z późn.zm.), zakazowi korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi lub

zakazowi ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego

poinformowania UM o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, zakazie korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi lub zakazie ubiegania się o

zamówienia publiczne, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o dofinansowanie;
wobec Wnioskodawcy sąd nie ogłosił upadłości;

nie jest wpisany do: rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych / rejestru naruszeń, o którym

mowa w art. 80 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586);

zobowiazuje się do prowadzenia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej działań informacyjno-promocyjnych,

informujących o celu realizowanej operacji oraz finansowaniu jej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zgodnie z rozporządzeniem nr

508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (WE) nr

2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

(Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.

ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących

reprodukcji symbolu Unii (Dz. Urz. UE L 209 z 16.07.2014, str. 1) oraz, jeżeli dotyczy – Księgą wizualizacji znaku Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 opublikowaną na stronie internetowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa,

a w przypadku operacji, w której całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 tys. euro, w okresie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat od dnia

złożenia wniosku o płatność końcową;
operacja nie została fizycznie ukończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z art. 65 ust. 6

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

nie jest winny nadużyciu finansowemu w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich w ramach

Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym

rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.)). 

umożliwi upoważnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją, w trakcie jej realizacji i

przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej, w szczególności kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, w

mojej obecności lub osoby przeze mnie upoważnionej, podczas wykonywania powyższych czynności; 

zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Samorządu Województwa o wszystkich faktach mających wpływ na zmianę powyższych

oświadczeń;

Informacje/dane zawarte we wniosku 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 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z

2021 r. poz. 1023)

Przyjmuje do wiadomości, że: 

instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach Priorytetu 4.

„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”; 

 XII. OŚWIADCZENIA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY

Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej w wysokości wskazanej w sekcji V pkt 6.1 wniosku .

1a) Wnioskuję o wypłatę zaliczki w wysokości wskazanej w sekcji V pkt 7.2 wniosku.

Oświadczam, że:

Wnioskodawcy znane są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:

ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego  (Dz. U. z 2020 poz. 2140);

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88 );

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych

Priorytetem 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1400);

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania

zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 458);

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.);

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.);
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miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) czytelny podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy / 

pełnomocnika 

- -
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Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia „może odzyskać uiszczony podatek VAT” - w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243).

nazwa i adres siedziby LGD

zobowiązuję/-my się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające

odzyskanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy tego podatku.

…………………...……………., …………………...…………….

miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr) czytelne podpisy osoby / osób reprezentujących LGD / pełnomocnika*

Jednocześnie oświadczam /-my, że

ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i

Rybackiego na realizację operacji w ramach działania "Działania prowadzone w ramach współpracy", objętego Priorytetem 4

"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

tytuł projektu

oświadczam /-my, że

podmiot, który reprezentuję/-my jest podatnikiem podatku VAT / nie jest podatnikiem podatku VAT* oraz figuruje w ewidencji

podatników podatku VAT / nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT* i realizując powyższą operację może odzyskać

uiszczony podatek VAT / nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT** z powodu

…………………...……………. …………………...…………….
miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr) czytelne podpisy osoby / osób reprezentujących LGD / pełnomocnika*

Nazwa LGD

Załącznik 6a: 

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Nazwa, adres LGD /pełnomocnika*

OŚWIADCZENIE

imię i nazwisko osoby / osób reprezentujących LGD  / pełnomocnika*

reprezentujący
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oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez partnerów projektu współpracy:

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością polegającej na:

1

Załącznik B 9: 

Oświadczenie właściciela(-i) lub współwłaściciela(-i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza(-y) / osób(-y) upoważnionych(-ej) do

reprezentowania właściciela(-i) lub współwłaściciela(-i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza(-y) nieruchomości, że wyraża(-ją) on(-

i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej

przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z

nieruchomością  

Imię i nazwisko, adres, NIP
1

 PESEL/ Nazwa, Adres siedziby, NIP/ REGON

OŚWIADCZENIE

Obowiązek podawania numeru NIP nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

podatnikami podatku od towarów i usług.

miejscowość i data (w formacie dd-mm-rrrr) czytelny podpis  właściciela(-i) / współwłaściciela(-i) / posiadacza(-y) / 

współposiadacza(-y) nieruchomości /osób(-y) upoważnionych(-ej) do 

reprezentowania właściciela(-i) / współwłaściciela(-i) / posiadacza(-y) / 

współposiadacza(-y) nieruchomości 

Będąc właścicielem(-ami) / współwłaścicielem(-ami) / posiadaczem(-ami) / współposiadaczem(-ami)* / osobą(-ami) upoważnioną(-

ymi) do reprezentowania  właściciela(-i) / współwłaściciela(-i) / posiadacza(-y) / współposiadacza(-y) nieruchomości zlokalizowanej:

adres nieruchomości, nr działek

tytuł projektu współpracy

zakres operacji

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego projektu przez okres 5 lat od

dnia wypłaty płatności końcowej.

…………………...…………….,
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