-

Ir

,

-

. Agencja

Restrukturyzac]i i Modernizacji Rolnictwa

Zastepca Prezesa
Zofia

Szalczyk

Wedlug rozdzielnika

Data:

Nasz znak:
DDD-0721-7IWL-APPI10

Sprawa:

przekatante wniosku

1 1. 05.2010 r .

0 zaJiczk~

W zwiazku z wejsciern w zycie z dniem 10 maja br. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r.
ustawy

0

0

zmianie

uruchamianiu srodkow pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej przeznaczonych

na finansowanie wspolnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351), na podstawie przepis6w

kt6rej beda realizowane zaliczki,

0

kt6rych mowa w art. 38 ust. 2 oraz 56 rozporzqdzenia

Komisji 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiajqcego szczegolowe zasady
stosowania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarow
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW),

ARiMR przygotowala dokumenty aplikacyjne i rozwiazania proceduralne w tym zakresie,
Zarzadzeniern Prezesa ARiMR nr 44/2010 z dnia 7 maja 2010 w sprawie wprowadzenia,
sposobu udostepniania oraz trybu rozpatrywania wniosku

0

zaliczke na operacje realizowane

z udzialem srodkow EFRROW w ramach dzialan: Modernizacja gospodarstw rolnych,
Zwiekszanie wartosci dodanej podstawowej produkcji rolnej i lesnej, Roznicowanie w
kierunku dzialalnosci nierolniczej, Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiebiorstw, Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju, Wdrazanie projektow wspolpracy, Funkcjonowanie lokalnej
grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja, objetycb Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013, zostal wprowadzony w zycie formuJarz wniosku

0

zaliczke,

AI. Jana Pawla

n nr 70, 00M175 Warszawa, tel. (+4822) 595 00 01, fax: 3185351, e-mail:info@arimr.gov.pl

Uprzejmie informuje, iz fonnularz wniosku

zaliczke wraz z instrukcja jego wypelniania

0

zostaly zamieszczone na stronie intemetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa www.arimr.gov.pl w sekcji .Dla Beneficjent6w" w zakladce pobierz wnioski.
W zwiazku z powyzszyrn zwracam sie z prosba

0

zamieszczenie na Panstwa stronach

internetowych ww . formularzy wraz z odpowiednia informacja alba wskazanie lacza do
strony internetowej ARiMR, gdzie ww. dokumenty zostaly zamieszczone.
Fonnularz dotyczy Beneficjent6w,

0

kt6rych mowa w art. 3 ww. ustawy z dnia 12 lutego

2010 r., kt6rzy przed dniem jej wejscia w zycie zlozyli wniosek

0

przyznanie pomocy i nie

korzystaja z wyprzedzajacego finansowania koszt6w kwalifikowalnych.
Zgodnie z art. 3 ww. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. wniosek

0

zaliczke powinien zostac

zlozony na udostepnionym fonnularzu, w rniejscu, w kt6rym zostal zlozony wniosek
o przyznanie pomocy,

0

kt6rym mowa w art. 24 ust, 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r.

o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udziaiem srodkow EuropejsJdego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 z pozn.
zm.), tj.:
1. w LGD w przypadku dzialania "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych

projektow,

2. w Urzedzie Marszalkowskim alba wojew6dzkiej samorzadowej jednostce organizacyjnej
w przypadku dzialan: "Wdrazanie projekt6w wspolpracy" oraz .Funkcjonawanie

lokalnej grupy dzialanla, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja".
Zgodnie z art. 3 ust. 1 oraz 5, 6 i 8 ww. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. podmiotem
wlasciwym do obslugi wniosku Beneficjenta

brakow, poinformowania

0

0

zaliczke w zakresie wezwania do usuniecia

terminie zawarcia umowy zmieniajacej umowe przyznania

pomocy, pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia alba odmowy udzielenia zaliczki,
poinfonnowania

0

przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Iub odmowy

udzielenia zaliczki jest agencja platnicza realizujaca platnosci z EFRROW (tj. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - ARiMR).

W zwiazku z powyzszym wnioski

0

zaliczke dotyczace okresu przejsciowego beda

rozpatrywane przez odzialy regionalne ARiMR.

2

Wnioski

0

zaliczke w ramach dzialania " Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" dla malych

projekt6w rozpatruje oddzial regionalny wlasci wy ze wzgledu na siedzibe Lokalnej Grupy
Dzialania, kt6ra wybrala male projekty do finansowania.
zaliczke w ramach dzialan:

"Wdratanie projektow wspolpracy" oraz
.Funkcjonowanie lokalnej grupy dziolania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja '' rozpatruje
Wnioski

0

oddzial regionalny wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Lokalnej Grupy Dzialania,

Majac na uwadze powyzsze prosze a niezwloczne przekazywanie do wlasciwych Oddzialow
Regionalnych wniosk6w

0

zaliczke zlozonych przez Beneficjent6w W okresie przejsciowyrn,
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