
Wniosek o płatnośd  w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-
małe projekty” 

objęty PROW 2007-2013” 

listopad2012r.



• Wniosek sporządza się na formularzu 

udostępnionym na stronie internetowej urzędu 

marszałkowskiego:

• http://prow.slaskie.pl

• Do wniosku dołącza się dokumenty, zgodnie z listą załączników określoną 

we wniosku w sekcji VII-ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

W RAMACH DZIAŁANIA Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe 

projekty

http://prow.slaskie.pl/


• NOWE FORMULARZE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (6z) 

OBOWIĄZUJĄ  OD DNIA 1 SIERPNIA 2012 r.

• Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w 

zakresie małych projektów maja obowiązek składać wniosek o 

płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają 

wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do 

papierowej wersji wniosku (która stanowi wydruk z wypełnionego 

aktywnego formularza wniosku o płatność) dołączają wersję 

elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym 

nośniku danych. 



SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU

• Zaleca się, aby wniosek był wypełniony elektronicznie i wydrukowany. Dodatkowo wniosek powinien byd złożony w wersji 
elektronicznej na płycie CD.

• Dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyd oddzielny wniosek (wniosek o płatnośd pośrednią / wniosek o płatnośd 
ostateczną). 

• Wypełnianie aktywnego formularza wniosku zaczyna się od wskazania kursorem miejsca, od którego chcemy zacząd wpisywad dane.

• Pola, których wypełnienie jest bezwzględnie wymagane lub które zostały wypełnione niepoprawnie, są oznaczone kolorem 
czerwonym. Niewypełnienie lub niepoprawienie tych pól wiąże się za brakiem możliwości wydrukowania formularza-wersja robocza 
wniosku.

• Aktywny formularz wniosku uważa się za poprawnie wypełniony, jeżeli po kliknięciu przycisku „Sprawdź” nie wyświetla się 
komunikat o błędach.

• Przed złożeniem wniosku należy upewnid się, czy: 

• wniosek został podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta w wyznaczonym do tego miejscu,

• wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku, 

• wydruk wniosku nie zawiera oznaczenia „wersja robocza”, 

• załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚD ).



ZŁOŻENIE WNIOSKU

• Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym dokumentami 
potwierdzającymi poniesione wydatki należy złożyd w wersji papierowej wraz z 
wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD. 

• Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym 
nośniku danych.

• Na dole każdej strony wniosku znajduje się unikalna suma kontrolna. Aby sumy 
kontrolne na wniosku i wydruku zgadzały się należy zachowad następującą 
kolejnośd: najpierw zapisad dokument, a następnie go wydrukowad. 

• O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w UM. Złożenie 
wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie 
zawiera datę i godzinę złożenia, jest opatrzone pieczęcią UM oraz podpisane 
przez osobę przyjmującą wniosek. 

• Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu wniosku może się zwrócid z 
pisemną prośbą o wycofanie wniosku, lub o przedłużenie terminu wykonania 
określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku.





I. RODZAJ 

PŁATNOŚCI 

Należy zaznaczyć 

znakiem X jedno 

właściwe pole, w 

zależności od rodzaju 

płatności: 

1) płatność pośrednia –

w przypadku wniosków 

składanych w ramach 

etapu, jeżeli etap ten nie 

jest etapem końcowym; 

2) płatność ostateczna –

w przypadku wniosków 

składanych w ramach 

operacji 

jednoetapowych i 

wniosków składanych w 

ramach ostatniego etapu 

realizacji operacji. 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA 

Pole 1. Nazwa Beneficjenta [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy wpisać 

dokładną nazwę Beneficjenta, pod którą został zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.

Sekcja tytułowa 
W sekcji tytułowej wniosku pola znak sprawy oraz pieczęć, data 
złożenia i podpis wypełniane są przez pracownika UM. 



Pole 2. Numer Identyfikacyjny 

Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 

Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). 

Pole 3.1. NIP 

Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy. Jeżeli 

Beneficjentem jest gmina należy wpisać NIP gminy. W przypadku, gdy gmina nie posiada NIP 

należy wpisać NIP Urzędu Gminy. Obowiązek podawania nr NIP nie dotyczy osób fizycznych 

objętych rejestrem PESEL.

Pole 3.2  REGON 

Pole pozostawia się niewypełnione w przypadku Beneficjenta, który jest osobą fizyczną nie 

prowadzącą działalności gospodarczej.

Należy wpisać Numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny numer statystyczny 

podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarki Narodowej. W przypadku, gdy Beneficjentem jest gmina należy wpisać Numer 

REGON gminy. W przypadku, gdy Beneficjentem jest gmina nie posiadająca Numeru REGON, 

należy wpisać Numer REGON Urzędu Gminy. 

Gmina, która wpisała we wniosku NIP/REGON Urzędu Gminy musi konsekwentnie wpisać 

REGON/NIP Urzędu Gminy. W tym przypadku również faktury i inne dokumenty powinny 

być wystawione na Urząd Gminy. 



Pole 4. Adres siedziby Beneficjenta 

Dane we wniosku powinny być zgodne 

z danymi zawartymi w umowie. W 

przypadku zmiany danych Beneficjenta 

zawartych w umowie, Beneficjent jest 

zobowiązany do niezwłocznego 

poinformowania UM o zaistniałych 

zmianach. 

Pole 5. Dane pełnomocnika 

Beneficjenta

W imieniu Beneficjenta może 

występować pełnomocnik, któremu 

Beneficjent udzielił stosownego 

pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi być sporządzone 

w formie pisemnej oraz określać w 

swojej treści, w sposób niebudzący 

wątpliwości rodzaj czynności, do 

których pełnomocnik jest umocowany. 

Załączane do wniosku 

pełnomocnictwo, powinno zawierać 

potwierdzenie własnoręczności 

podpisów dokonane przez notariusza. 

Dane dotyczące pełnomocnika powinny 

być zgodne z dołączonym do wniosku 

pełnomocnictwem. 

Pole 6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu 

W sprawach dotyczących operacji należy wskazad osobę uprawnioną do kontaktu z UM, poprzez wpisanie we wniosku 
danych identyfikujących tę osobę. 





III. DANE Z UMOWY PRZYZNANIA POMOCY 

• Pole 7. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• Pole 8. Tytuł operacji: Należy wpisać tytuł operacji zgodnie z umową. Tytuł operacji powinien 

być jednakowy we wszystkich dokumentach składanych przez Beneficjenta, w których jest do 

niego odwołanie. 

• Pole 9. Numer umowy Należy wpisać numer umowy, w ramach której składany jest wniosek. 

• Pole 10. Data zawarcia umowy Należy podać dane zgodnie z umową w formacie dzień-miesiąc-

rok (dd-mm-rrrr). 

• Pole 11. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji  Należy podać kwotę pomocy 

przyznaną dla całej operacji, zgodnie z umową (uwzględniając ewentualne zmiany kwoty pomocy, 

wynikające z zawartych aneksów). W przypadku operacji jednoetapowych, kwota z pola 11 równa 

jest kwocie z pola 12. 

• Pole 12. Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji Należy podać kwotę 

pomocy przyznaną dla danego etapu operacji zgodnie z umową (uwzględniając ewentualne zmiany 

kwoty pomocy, wynikające z zawartych aneksów).



Pole 16. Koszty niekwalifikowalne realizacji danego etapu operacji- Kwota kosztów niekwalifikowalnych danego etapu 

stanowi różnicę pomiędzy polem 14. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji a polem 15. Koszty kwalifikowalne 

realizacji danego etapu operacji. 

Pole 17. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji wyliczenia w tym zakresie są wypełnianie automatycznie 

po wypełnieniu sekcji VI.

Pole 14. Koszty całkowite realizacji 
danego etapu operacji Należy podać 
wysokość całkowitych kosztów realizacji 
danego etapu operacji, która powinna 
być równa kwocie wydatków całkowitych 
(sekcja V. WYKAZ FAKTUR LUB 
DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ 
WARTOŚCI DOWODOWEJ 
DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE 
KOSZTY, kol. 11 Kwota wydatków 
całkowitych (zł), wiersz Razem). 

Pole 15. Koszty kwalifikowalne 
realizacji danego etapu operacji 
Pole niedostępne do edycji-wypełnione 
automatycznie po wypełnieniu ZRF.

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

Pole 13. Wniosek za okres Należy podać okres, za jaki składany jest wniosek w 

formacie: dzień-miesiąc-rok. W pozycji „od…” należy wpisać datę złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy, a w pozycji „do….” – faktyczny dzień złożenia 

wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w 

umowie dla danego etapu. 



V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI 
DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY 

Zaleca się przed wypełnieniem tej sekcji, wypełnić Zestawienie rzeczowo- finansowe z realizacji 
operacji. Dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



Kolumna 1 – Nr faktury lub dokumentu – należy wpisać numer faktury lub numer dokumentu o równoważnej 

wartości dowodowej, 

Kolumna 2- Rodzaj dokumentu -należy wpisać rodzaj dokumentu,

Kolumna 3 – Nr księgowy lub ewidencyjny– należy wpisać numer konta lub numer kodu rachunkowego, na 

którym dokonano ewidencji zdarzenia,

Kolumna 4 – Data wystawienie– należy wpisać dzień, miesiąc, rok wystawienia dokumentu,

Kolumna 5- NIP wystawcy- należy wpisać NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej,

Kolumna 6 – Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu – należy podać dokładną nazwę wystawcy faktury lub dokumentu (bez 

podawania adresu),

Kolumna 7– Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi – należy wpisać nr pozycji na fakturze lub 

dokumencie albo nazwę towaru lub usługi, do której odnosi się koszt kwalifikowalny. Jeżeli na dokumencie występuje kilka pozycji

należy wpisać nazwy (jeżeli są krótkie) lub numery tych pozycji, które stanowią koszty kwalifikowalne (np.: 1-3, 5,7) ,

Kolumna 8– Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym – należy podać, do której pozycji w zestawieniu rzeczowo –

finansowym operacji odnosi się dany dokument. 



Kolumna 9 – Data zapłaty – należy wpisać daty dokonania 

zapłaty za przedstawione do refundacji faktury lub inne 

dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w 

formacie: dzień/miesiąc/rok (dd/mm/rr). 

Kolumna 10-Sposób zapłaty- należy wybrać z listy 

właściwe oznaczenie dokonanej płatności.

Kolumna 11 – Kwota wydatków całkowitych – należy 

wpisać sumę kwot brutto faktur/dokumentów o 

równoważnej wartości dowodowej.

Kolumna 12 – Kwota wydatków kwalifikowalnych –

wartość pola wylicza automatycznie po wpisaniu 

odpowiednich kwot poniesionych wydatków.

Kolumna 13 – w tym VAT – wartość wyliczana 

automatycznie.

RAZEM stanowi sumę poszczególnych wartości wpisanych powyżej odpowiednio w kolumnach: 

11, 12, 13.



b) Dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności

W zależności od zakresu operacji oraz kosztów kwalifikowalnych przypisanych do działania, na które jest złożony wniosek, 

objęty PROW na lata 2007-2013, w trakcie autoryzacji wniosku o płatność akceptowane będą w szczególności następujące 

dokumenty: 

• Faktury VAT; 

• Faktury VAT MP; 

• Rachunki; 

• Raport kasowy, dokumenty celne,

• Faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą); 

• Noty korygujące (wraz z dokumentami, których dotyczą); 

• Umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w związku z zawarciem 

umowy; 

• Umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z nimi związane mogą być kosztami 

kwalifikowalnymi, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku. 

• Dokumenty, które mogą być sporządzone na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów 

(wydatków), zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), 

określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot 

operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) – na zasadach określonych w 14 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 

152 poz. 1475 z późn. zm.). 

Przedstawiony dowód księgowy powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).

Do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia 

wydatku, czyli zapłaty należności, tj. dowody płatności bezgotówkowej. 



OPIS FAKTURY LUB DOKUMENTU O RÓWNOWAŻNEJ 

WARTOŚCI DOWODOWEJ

Zaleca się aby faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej 

na odwrocie dokumentu zawierały opis z następującymi informacjami:

•Numer umowy przyznania pomocy,

•Numer pozycji w zestawieniu rzeczowo –finansowym,

•Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu,

•Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach 

danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu wszystkich faktur lub 

równoważnych dokumentów księgowych

•Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez 

złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz  z datami ich złożenia.



VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU 

W nagłówku „ZESTAWIENIA RZECZOWO - FINANSOWEGO Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU …” należy 

wpisać numer etapu, w ramach którego składany jest wniosek. 

Pozycje w „ZESTAWIENIU RZECZOWO - FINANSOWYM Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU …” zawierające 

dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji etapu operacji wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V. 

WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH 

PONIESIONE KOSZTY oraz zgodnie z danymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji będącym załącznikiem do 

umowy 



• W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla 

danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizacji operacji, będą wyższe o 

więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

stanowiącym załącznik do umowy, Beneficjent składa pisemne wyjaśnienie tych zmian. 

• W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla 

danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym płatność realizacji operacji, będą 

wyższe o nie więcej niż 10%, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te będą 

uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej. 

• Pozycję wartość wkładu niepieniężnego należy wypełnić na podstawie zał. Nr 16 do 

wniosku o płatność.

• Kwalifikowalne koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i 

realizacją operacji nie mogą przekroczyć 10% wartości pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

• Należy przy tym pamiętać, iż kwota pomocy zawarta w umowie nie może ulec 

zwiększeniu. 









VIII. 

OŚWIADCZENIA 

BENEFICJENTA 

Po zapoznaniu się 

z treścią 

oświadczenia 

należy wpisać 

miejscowość, 

datę oraz złożyć 

w wyznaczonym 

miejscu pieczęć 

imienną i podpisy 

albo czytelne 

podpisy osób 

reprezentujących 

Beneficjenta lub 

pieczęć i podpis 

Pełnomocnika. 
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Dziękuję za udział w spotkaniu

Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego

Wydział Terenów Wiejskich 

http://prow.slaskie.pl


