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WNIOSEK O WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE
W RAMACH OSI 4 LEADER PROW 2007 - 2013
…………………………………………………………………………………..
Znak sprawy

……………………………………………………………….

…………………………………………………………..

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD
/data przyjęcia, pieczęć i podpis/

Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez podmiot wdrażający
/data przyjęcia, pieczęć i podpis/

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY
1. Numer identyfikacyjny

1.1

1.2

2. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy
2.1 Imię i Nazwisko / Nazwa Wnioskodawcy

2.2 PESEL

2.3 NIP
2.4 REGON

II. IDENTYFIKACJA OPERACJI
1. Nazwa działania PROW 2007-2013, którego dotyczy wniosek o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
* dla tzw. "małych projektów", tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale
przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
* dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw"
* dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej"
4.21 Wdrażanie projektów współpracy
4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
2. Tytuł operacji albo rok, którego operacja dotyczy

3. Wnioskowana kwota wyprzedzającego finansowania, nie więcej jednak niż 20% kwoty pomocy
zł

,

* zgodnie z art. 10c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej
polityki rolnej (Dz.U. nr 187, poz. 1381 z późn. zm.) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiącym załącznik do obwieszczenia
MRiRW z dnia 12 października 2007r. w sprawie PROW na lata 2007-2013 (M.P. Nr 94, poz. 1035).

III. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKU
Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wskazujące rachunek bankowy Wnioskodawcy lub
1. jego pełnomocnika albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na rzecz Wnioskodawcy lub
jego pełnomocnika, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał.
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IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
OŚWIADCZAM, ŻE:
a) informacje zawarte we wniosku o wyprzedzające finansowanie i zaświadczeniu z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, wskazującym rachunek bankowy Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej na rzecz Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, na który mają być przekazane środki finansowe
(stanowiącym załącznik do wniosku) są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki odpowiedzialności
karnej wynikającej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
b) zapoznałem się z instrukcją wypełniania wniosku o wyprzedzające finansowanie i akceptuję sposób jego weryfikacji, zgodny z
zasadami weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, przyjętymi dla działania Osi 4 Leader PROW 2007-2013, w ramach którego
ubiegam się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji,
c) zapoznałem się z zasadami weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności w zakresie trybu i terminów zawartych w
przepisach określonych dla działania Osi 4 Leader PROW 2007-2013, w ramach którego ubiegam się o wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych operacji.
PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
a) w przypadku zawarcia umowy o przyznanie pomocy na kwotę niższą niż wnioskowana we wniosku o przyznanie pomocy,
pomniejszeniu ulega również kwota wyprzedzającego finansowania,
b) moje dane osobowe, podane przy ubieganiu się o wyprzedzające finansowanie w ramach działań Osi 4 Leader, będą przetwarzane
przez podmiot wdrażający i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa, al. Jana Pawła II 70,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w
celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oświadczam, że znane jest mi
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

(miejscowość i data)
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