Załączniki do wniosku (Modernizacja gospodarstw rolnych)

Kolorem czerwonym wyróżniono załączniki, które należy gromadzić z wyprzedzeniem.
1. biznesplan w wersji zapisanej na nośniku CD lub DVD, sporządzony na formularzu
opracowanym i udostępnionym przez Agencję
2. kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
zawodowych
3. kopię umowy, w przypadku osób wspólnie wnioskujących.
4. oświadczenie o braku ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do
pracy.
5. protokół postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego w celu wyłonienia
wykonawcy inwestycji.
6. umowy na wykonanie zadania z wykonawcą wyłonionym zgodnie z zasadą
konkurencyjności
7. kopia zapytania ofertowego dotyczącego nabycia rzeczy lub usług skierowanego do co
najmniej 3 różnych dostawców lub wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech
potencjalnych wykonawców danego zamówienia wraz z kopiami ofert stanowiącymi
odpowiedź na to zapytanie i uzasadnieniem wyboru oferty – w przypadku każdego
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, którego koszt przekracza
20 tys. zł netto oraz potwierdzenie upublicznienia tego zapytania co najmniej na stronie
internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
8. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
9. plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli i plantacji wieloletnich
oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem
wewnętrznym - w przypadku operacji niedotyczącej wyłącznie zakupu maszyn lub
urządzeń, które będą wykorzystywane wyłącznie poza budynkami i budowlami.
10. plan sprzedaży lub kopię umowy przedwstępnej sprzedaży całej produkcji wytworzonej w
gospodarstwie w związku z realizacją operacji - w przypadku gdy w związku z realizacją
operacji wzrośnie produkcja.
11. kopię dokumentu tożsamości - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna albo
wspólnik spółki cywilnej będący osobą fizyczną.
12. kopię umowy spółki cywilnej - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach
wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej.
13. kopię uchwały wspólników spółki cywilnej upoważniającej wspólnika tej spółki do
złożenia wniosku w imieniu wspólników - w przypadku gdy operacja będzie realizowana
w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i wspólnik
składa wniosek w imieniu wspólników.

14. kosztorys inwestorski - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na
budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją.
15. opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, sporządzony na
formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku operacji, w
ramach której będzie realizowane co najmniej jedno zadanie niewymagające załączenia
do wniosku kosztorysu albo postępowania ofertowego.
16. kopię promesy umowy leasingu dotyczącej planowanego zakupu rzeczy wraz z
harmonogramem spłat rat leasingowych z wyszczególnieniem części kapitałowej i części
odsetkowej - w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje polegające na nabyciu
rzeczy będących przedmiotem leasingu.
17. kopię dokumentu albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie samoistne lub
zależne gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, przy czym w przypadku
posiadania samoistnego nieruchomości, dla której księga wieczysta jest prowadzona w
systemie informatycznym, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o
księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.), jest
wystarczające podanie numeru księgi wieczystej.
18. oświadczenie właściciela albo współwłaściciela gospodarstwa albo jego części o
wyrażeniu zgody na realizację operacji, sporządzone na formularzu opracowanym i
udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w
gospodarstwie niestanowiącym własności wnioskodawcy albo stanowiącym
współwłasność wnioskodawcy i nie dotyczy wyłącznie nabycia rzeczy ruchomych, które
nie wymagają instalacji.
19. oświadczenie współposiadacza gospodarstwa o wyrażeniu zgody na ubieganie się o
przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, sporządzone na formularzu opracowanym i
udostępnionym przez Agencję - w przypadku gdy operacja będzie realizowana w
gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania.
20. kopię projektu budowlanego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą
na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją
21. kopie ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest
wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją, a także
kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie określonych w odrębnych
przepisach warunków realizacji inwestycji objętych operacją - w przypadku gdy w ramach
operacji będą realizowane tego typu inwestycje
22. informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska wydaną przez
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz kopię pozwolenia zintegrowanego,
jeżeli jego posiadanie jest wymagane na podstawie przepisów o ochronie środowiska - w
przypadku gdy operacja dotyczy prowadzonego w gospodarstwie chowu lub hodowli
drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk
dla świń o wadze powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

23. zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające
spełnianie wymagań w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt - w przypadku
gdy operacja jest związana z produkcją zwierzęcą
24. kopię dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do
prowadzenia ewidencji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisami o rachunkowości.
25. kopię dokumentacji dotyczącej wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych - w przypadku wnioskodawców zobowiązanych do prowadzenia wykazu
zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne.
26. kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli wnioskodawcy nie został nadany
numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, a w
przypadku składania wniosku o wpis wnioskodawcy do ewidencji producentów łącznie z
wnioskiem o przyznanie pomocy - oryginał wniosku
27. informację o numerze rachunku bankowego wnioskodawcy - w przypadku gdy
wnioskodawca ubiega się o zaliczkę
28. certyfikat, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5
września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady
(WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz.
UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), w przypadku gdy w gospodarstwie prowadzi
się produkcję ekologiczną
29. umowę z upoważnioną jednostką certyfikującą w zakresie systemu rolnictwa
ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i
uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1,
z późn. zm.) lub certyfikat, o którym mowa w pkt 28, w przypadku gdy w gospodarstwie
ma być podjęta produkcja ekologiczna
30. inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania pomocy.

