
 

1. doprecyzowanie przepisów odnośnie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku 

o przyznanie pomocy, poprzez wymienienie załączników do wniosku oraz wskazanie 

załącznika, którego brak może skutkować odmową przyznania pomocy; 

 

2. doprecyzowanie przepisów w zakresie tzw. „preselekcji” (wstępnej oceny wniosku), 

której istotą jest szybka weryfikacja, czy złożone wnioski zawierają podstawowe 

informacje pozwalające na ich rozpatrzenie. Modyfikacji uległ formularz wniosku o 

przyznaniu pomocy. Ograniczono pola preselekcyjne do jednego (część II. 

Identyfikacja Wnioskodawcy pkt 5.1), tj. dotyczącego numeru identyfikacyjnego 

nadanego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji  gospodarstw rolnych oraz ewidencji  

wniosków o płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86.t.j.).  W przypadku kiedy 

wnioskodawca nie ma jeszcze nadanego ww. numeru, zobowiązuje się go do złożenia 

wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy, wniosku o wpis do ewidencji producentów, z 

zastrzeżeniem, iż jego niezłożenie będzie skutkowało odmową  przyznania pomocy na 

etapie wstępnej oceny wniosku w ramach działania. Warunek ten nie dotyczy 

podmiotów będących spółką kapitałową  „w organizacji”. Tego typu podmioty mają 

obowiązek uzyskania numeru identyfikacyjnego nie później niż do dnia zawarcia z 

ARMiR umowy przyznania pomocy; 

 

3. usunięcie z  wykazu działalności wspieranych rodzajów działalności związanych z 

przetwarzaniem lub sprzedażą produktów rolnych; 

 

4. usunięcie z wykazu działalności wspieranych, działalności oznaczonych kodami  PKD 

– 01.61. Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną oraz 01.62. Z – 

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich; 

 

5. dodanie do wykazu działalności  wspieranych działalności określonej kodem PKD: 

35.30. Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatycznych, analogicznie jak dla działania „ Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”; 

 

6. zniesienie górnej bariery wieku, która dotychczas ograniczała możliwość ubiegania się 

o wsparcie przez osoby, które na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

ukończyły 60 rok życia; 

 

7. ograniczenie możliwości zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we 

wniosku o przyznanie pomocy. Zgodnie z nowymi przepisami, wnioskodawcy  będą 

mogli dokonywać jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub 

zestawienia rzeczowo-finansowego  operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany 

celu operacji wskazanego we wniosku o przyznanie pomocy, zwiększenie kwoty 



pomocy oraz zmiany rodzaju działalności gospodarczej określonej we wniosku kodem 

PKD; 

 

8. skrócenie terminu wykonania  przez wnioskodawcę określonych czynności w toku 

postępowania w sprawie przyznania pomocy z 6 miesięcy na każdym z etapów, do 

łącznie 30 dni (dotyczy etapu ubiegania się o pomoc); 

 

9. uchylenie przepisu dotyczącego wymogu dostarczania faktur sprzedaży rzeczy 

będących przedmiotem leasingu, wystawionych przez zbywcę na rzecz finansującego.  

Przedmiotowe faktury dostarczane są obecnie w przypadku operacji obejmujących 

inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, w celu 

weryfikacji przez ARMiR, czy raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu nie 

przekraczają ceny netto nabycia danej rzeczy; 

 

10.  wprowadzenie regulacji umożliwiającej wyrażenie przez ARMiR zgody na 

zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów, 

odpowiednio 24 miesiące (operacje jednoetapowe) lub 36 miesięcy (operacje 

dwuetapowe) od daty zawarcia umowy albo 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w 

przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących 

przedmiotem leasingu – w terminie późniejszym, o nie więcej niż 6 miesięcy od 

upływu tych terminów i nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; 

 

11.  doprecyzowanie przepisu dotyczącego dokumentowania faktu zaistnienia następstwa 

prawnego. Obecnie, w przypadku śmierci beneficjenta, dokumentem, który może 

potwierdzać fakt zaistnienia następstwa prawnego, jest nie tylko postanowienie sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku, ale również akt poświadczenia dziedziczenia 

sporządzony przez notariusza. 

 

W związku z powyższym został zmieniony wzór wniosku o przyznanie pomocy, 

instrukcja jego wypełnienia oraz treść niektórych załączników, opracowanych przez 

ARMiR, a niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc w ramach przedmiotowego 

działania. 

Zmienione dokumenty aplikacyjne oznaczone stopką (PROW_413_312/13/01) 

zostały udostępnione na stronie internetowej administrowanej przez ARMiR. 

 


