
 

I. CEL ZŁOśENIA 1

Potwierdzenie przyjęcia przez Oddział Regionalny

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

/pieczęć/

....................................................
Data przyjęcia i podpis

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

     WNIOSEK

                o płatność w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej

        Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Symbol formularza : W-2/141

....................................................................................................................................

Znak sprawy

....................................................................................................................................

Numer dokumentu

- -za okres od do - -

1/3
Objaśnienia:

Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola
1 właściwe zaznaczyć znakiem X

Korekta wnioskuWniosek Wycofanie wnioskuZmiana wniosku

II. NUMER IDENTYFIKACYJNY GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

01. Numer identyfikacyjny

III. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH
02. Nazwa pełna grupy producentów rolnych

03. Nazwa skrócona

06. REGON

05. NIP

04. Dokument urzędowy wskazujący organy i osoby

upowaŜnione do reprezentowania wnioskodawcy

07. Numer  dokumentu urzędowego wskazującego organy i osoby

upowaŜnione do reprezentowania wnioskodawcy

Dane osób upowaŜnionych do reprezentowania wnioskodawcy

Adres do korespondencji (wypełnij, jeśli adres do korespondencji jest inny niŜ adres siedziby)

Adres / siedziba grupy producentów rolnych

 11. Kod pocztowy 12. Poczta

 15. Nr domu  16. Nr lokalu  17. Telefon stacjonarny / komórkowy

08. Województwo  09. Powiat 10. Gmina

 19. E-mail

 13. Miejscowość

 18. Faks

 14. Ulica

roku korzystania z pomocyto jest w:

 23. Kod pocztowy 24. Poczta

 27. Nr domu  28. Nr lokalu  29. Telefon stacjonarny / komórkowy

20.  Województwo  21. Powiat 22. Gmina

 31. E-mail

 25. Miejscowość

 30. Faks

 26. Ulica

Osoba / osoby upowaŜniona/

upowaŜnione do reprezentowania

grupy / Pełnomocnik

Osoba / osoby odpowiedzialna /

odpowiedzialne  za rozliczenia pod

względem rachunkowo - księgowym

34. Imię i nazwisko

38. Imię i nazwisko

35. Pełniona funkcja

39. Pełniona funkcja

36. Imię i nazwisko 37. Pełniona funkcja

32. Imię i nazwisko 33. Pełniona funkcja

40. Imię i nazwisko 41. Pełniona funkcja

 



V. PRZYCHODY GRUPY PRODUCENTÓW ZA OKRES KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

2/3

- -

42. Data wydania decyzji o wpisie grupy producentów do rejestru 43. Numer decyzji marszałka województwa o dokonaniu wpisu do rejestru grup

44. Nazwa produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów została utworzona

45. Liczba członków  grupy

producentów rolnych

- -

46. Data wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

Rok
działalności

Łączne przychody netto
grupy, ze sprzedaŜy
produktów lub grup

produktów, ze względu na
które grupa została

utworzona

Prognozowana
wielkość

sprzedaŜy grupy,
ogółem

(tony / szt. / litry)

Prognozowana wielkość
sprzedaŜy produktów
wytworzonych przez

członków grupy i
sprzedanych za jej

pośrednictwem
(tony / szt. / litry)

Procentowy udział
przychodów netto ze

sprzedaŜy produktów lub
grup produktów,

wytworzonych przez
członków grupy i

sprzedanych za jej
pośrednictwem w całości
przychodów netto grupy

(5/4) * 100

1. 3.2. 4. 6.

Przychody netto grupy ze
sprzedaŜy produktów lub

grup produktów
wytworzonych w

gospodarstwach  członków
grupy, ze względu na które
grupa została utworzona

5.

VI. OŚWIADCZENIE GRUPY PRODUCENTÓW (o planowanej wartości przychodów ze sprzedaŜy na kolejny rok prowadzenia działalności )2,3

Objaśnienia:
2 nie dotyczy wniosków składanych za piąty rok działalności.
3 w oparciu o ogólne załoŜenia przyjęte w planie działalności grupy przedstawionym marszałkowi województwa

47. Numer decyzji o przyznaniu pomocy finansowej

Wartość netto dostarczonych
grupie produktów przez

poszczególnych jej członków

 Przychody netto grupy ze
sprzedaŜy produktów lub grup

produktów, ze względu na które
grupa została utworzona

Procentowy udział przychodów
netto ze sprzedaŜy produktów lub

grup produktów, wytworzonych
przez członków grupy i

sprzedanych za jej pośrednictwem
w całości przychodów netto grupy

(3/1) * 100

1. 2. 4.

Przychody netto grupy ze sprzedaŜy
produktów lub grup produktów,

ze względu na które grupa została
utworzona i wytworzonych w

gospodarstwach  jej członków

3.

IV. DANE DOTYCZĄCE GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

48 Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który mają być przekazane środki finansowe

49 Nazwa posiadacza rachunku bankowego, na który mają być przekazane środki finansowe

 



 


