Szanowni Państwo,
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, informuje iż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przekazało wzory umowy przyznania pomocy i aneksu do umowy przyznania pomocy
dla działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" a także wzoru aneksu do umowy
przyznania pomocy dla działania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja" zawierające zapis zmieniający odpowiednio § 6 dla działania
421 i § 7 dla działania 431:
„4. Do wniosku o płatność Beneficjent załącza ponadto kopie:
1) faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej
oznaczonych przez Beneficjenta adnotacją „Przedstawiono do refundacji
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”;
2) oznaczonych

datą

wyciągów

bankowych

lub

przelewów

bankowych

dokumentujących operacje na rachunku, z którego dokonano płatności, lub
innych dowodów zapłaty.
5. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4, powinny być potwierdzone przez
Beneficjenta za zgodność z oryginałem”.
W związku z powyższym, Lokalna Grupa Działania po zawarciu aneksu do umowy
przyznania pomocy w ramach działań: 421 lub 431 albo w wyniku zawarcia umowy
przyznania pomocy w działaniu "Wdrażanie projektów współpracy" w wersji 6z,
będzie mogła załączać do wniosku o płatność kopie faktur lub dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej oznaczone adnotacja „Przedstawiono do refundacji w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013".
W pierwszej kolejności należy ostemplować oryginały faktur lub dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej (w tym np. listy plac, rachunki do umów o dzieło,
umowy zlecenia, inne umowy cywilno-prawne) pieczątką:
"Przedstawiono do refundacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013".
Pieczątka powinna być przystawiona w widocznym miejscu, na każdej stronie
dokumentu, w sposób umożliwiający odczytanie zawartych na tym dokumencie danych.
Następnie ostemplowane oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości
dowodowej

powinny

być

skopiowane

i

tak

przygotowane

kopie

dodatkowo

poświadczone przez LGD za zgodność z oryginałem, będą stanowić załącznik do
wniosku o płatność składanego do Samorządu Województwa.
Dotychczas czynności te (tj. stemplowanie, kopiowanie i potwierdzanie za zgodność z
oryginałem kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej)
dokonywane były przez pracownika SW podczas przyjmowania wniosku o płatność.
Umożliwienie wykonania powyższych czynności Beneficjentom, tj. LGD (w związku z
nowozawartymi umowami przyznania pomocy lub aneksami do umów) powinno
wpłynąć na usprawnienie procesu składania wniosków o płatność.

Jednocześnie, informuje, iż zostały opracowane nowe formularze wniosków o płatność
dla następujących działań:


431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
- wersja 7z;



413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów - wersja 5z.

Ww. formularze wniosków są udostępnione na stronie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego – PROW 2007-2013
http://www.prow.mazovia.pl/pl/leader/dokumenty_do_pobrania/funkcjonowanie_lokalnej
_grupy_dzialania/wdrazanie_lokalnych_strategii_rozwoju.html
w formie nieedytowanego .pdf przeznaczonego do odręcznego wypełniania oraz w
formie aktywnego formularza .pdf przeznaczonego do elektronicznego wypełniania i
będą obowiązywać Beneficjentów od 15 grudnia 2011 r.
Wersja aktywnego formularza wniosku, która zastępuje edytowalny formularz w wersji
.xls (Excel), ze względu na swoje funkcjonalności m.in. w zakresie algorytmów
naliczania,

sumowania,

samouzupełnienia

powinna

wyeliminować

błędy,

które

powstawały podczas wypełniania tradycyjnego formularza wniosku.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie formularzy
wniosków o płatność dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie
małych projektów na Państwa stronach internetowych oraz poinformowania o zmianach
Beneficjentów wspomnianego działania.

