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Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Gru-

pa Działania „Puszcza Kozienicka” infor-
muje o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 w następu-
jących zakresach tematycznych: 
• Podejmowanie działalności gospo-

darczej/premie na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej dla osób fi-
zycznych ubezpieczonych w ZUS  
w wysokości 50 000,00 zł. – limit 
środków w ogłoszonym naborze wy-
nosi: 350 000,00 zł.

• Rozwój działalności gospodarczej/
wsparcie w formie refundacji do po-
ziomu 70% kosztów kwalifikowanych 
(kosztów netto) dla firm z obszaru 
gmin – członków LGD „Puszcza Ko-
zienicka” – limit środków w ogłoszo-
nym naborze wynosi – 1 000 000,00 zł.

I. Termin składania wniosków: 
• Podejmowanie działalności gospo-

darczej – od dnia 8 maja 2017 r. do 
dnia 31 maja 2017 r. do godziny 
16.00.

• Rozwój działalności gospodarczej 
– od dnia 8 maja 2017 r. do dnia  
31 maja 2017 r. do godziny 16.00.

II. Formularze wniosków wraz z opisem 
procedury naboru i wyboru operacji, 
kryteria oceny projektów dostęp-
ne są na stronie internetowej LGD:  

www.lgdkozienice.pl. 
III. Miejsce składania wniosków: Wnio-

ski wraz z niezbędnymi załączni-
kami należy składać w biurze LGD 
ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach.  
O terminie złożenia wniosku decyduje 
data wpływu do biura LGD „Puszcza 
Kozienicka”. 
LGD „Puszcza Kozienicka” zapewnia 

bezpłatne doradztwo i pomoc w przygo-
towaniu wniosku. Szczegółowych infor-
macji udzielają pracownicy biura LGD. 
Biuro LGD czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00 – 17.00, telefon 
(48) 366 18 99, tel. kom. 793 864 252 
email: biuro@lgdkozienice.pl. 

IRENA BIELAWSKA
Kierownik Biura

LGD „Puszcza Kozienicka”

27 i 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie 
biura LGD „Puszcza Kozienicka” w Ko-
zienicach przy ul. Kopernika 8/17 odby-
ły się bezpłatne szkolenia dla potencjal-
nych beneficjentów poddziałania 19.2 tj. 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
LSR, z zakresu przygotowania wniosków 
o przyznanie pomocy na rozwój działal-
ności gospodarczej i na podejmowanie 
działalności gospodarczej. Szkolenia 
poprowadziła pracownica naszego biura 
Dorota Wąsik – specjalista ds. projektów.

Tematem szkolenia było wypełnia-
nie wniosku i biznesplanu o przyznanie 
pomocy w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” PROW na 
lata 2014 – 2020, jak również omówienie 
zasad przygotowania budżetu i harmo-
nogramu projektu i umowy o przyznanie 
pomocy.

W szkoleniach uczestniczyło 15 słu-
chaczy zainteresowanych aplikowaniem 
o środki finansowe w trwającym obecnie 
naborze wniosków.

Zważywszy na fakt, że jest to już ko-
lejny nabór ogłoszony przez LGD „Pusz-

cza Kozienicka”, prowadząca szkole-
nia mogła podzielić się z uczestnikami 
uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi 
ubiegłych naborów, w tym orientacyj-
nego czasu weryfikacji wniosków przez 
Urząd Marszałkowski oraz najczęściej 
występujących błędów i niedociągnięć  
w dokumentacji aplikacyjnej.

Wszystkich beneficjentów chcących 

potwierdzić za zgodność z oryginałem 
kserokopie dokumentów, które stanowić 
będą załączniki do wniosków o przyzna-
nie pomocy – zapraszamy do biura jak 
najwcześniej – usprawni to sam proces 
przyjmowania wniosku.

IRENA BIELAWSKA 
Kierownik Biura

LGD „Puszcza Kozienicka”

Informacje
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Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie Beata Kalinowska 
oraz Kierownik Biura Powiatowego w Kozienicach Zbigniew Sitkowski informują:

A. Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok do końca maja
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków 

o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PROW 2007 – 2013 
(tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 
maja 2017 roku. 

Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników. 
Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł jeszcze dostarczyć swój wniosek do 25 czerwca, ale wówczas na-

leżne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony 

tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego 
Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Ten sposób ubiegania 
się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on 
przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie. 

Latwiej jest uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez apli-
kację e-wniosek. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-wniosku będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich 
cyfr rachunku bankowego oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia 
wniosku – nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność (w kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana 
przez Agencję w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji, system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie in-
dywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-w-
niosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności aplikacja 
e-wniosek automatycznie sprawdzi czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia 
działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy system zgłosi błąd. ARiMR przeniosła do aplikacji e-wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 
75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie dzia-
łek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni 
(dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rol-
nych ulegną zmianie rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej wyrysowanie działek w e-wniosku będzie 
dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych. Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych refe-
rencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również 
wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych  
w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów. 
B. W dniach od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie syste-
mów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE)  
nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania tego wsparcia. Wsparcie na za-
lesienie jest przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.  

Wsparcie na zalesienie jest przyznawane do wysokości limitu środków, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 562 j.t.).

Prezes Agencji, w dniu 1 października roku, w którym złożono wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie, podaje do publicznej 
wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie.

Informacje na temat działania Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów można otrzymać w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych 
www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl
C. Dodatkowe środki na kredyty klęskowe w 2017 roku

13 kwietnia 2017 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracu-
jącym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty 
do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Po tych zmianach łączna kwota środków udostępnionych 
bankom na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 r. wynosi 1 mld zł, a wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł. 

Kredyty klęskowe dostępne są w ramach następujących linii: K01 i K02, DK01, DK02. Można ubiegać się o nie w Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., 
Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. 

Zaletą kredytów klęskowych udzielanych przez banki współpracujące z ARiMR jest to, że Agencja spłaca za rolnika część 
należnego bankom oprocentowania.   

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa” na stronie Agencji. 
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i w punktach informacyjnych ARiMR m. in. Biura Powiatowego w Kozieni-

cach, ulica Warszawska 72 (wejście od ulicy Zdziczów).
ZBIGNIEW SITKOWSKI 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR

Informacje


