REGULAMIN
przyznania dofinansowania z utworzonego przez Fundację Dla Wsi w Kobylinie
FUNDUSZU WSPIERANIA ROLNICTWA i OBSZARÓW WIEJSKICH
Niniejszy regulamin opisuje cele, sposób tworzenia oraz zasady wydatkowania
środków z utworzonego przez Fundację Funduszu Wspierania Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich, tworzonego w szczególności z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz
subwencji instytucji, podmiotów gospodarczych i osób trzecich, w celu zwiększenia
skuteczności działań zmierzających do propagowania i rozpowszechniania instrumentów
pomocy finansowej z funduszy unijnych, promocji obszarów wiejskich, podniesienia
konkurencyjności gospodarstw rolnych, oraz intensyfikacji rozwoju przedsiębiorczości na
obszarach wiejskich, podejmowanych przez Fundację.
§1
1. Fundusz Wspierania Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (dalej zwany Funduszem) jest
narzędziem wspierającym statutowe działania Fundacji Dla Wsi (dalej zwanej Fundacją)
zmierzające do wspierania rozwoju obszarów wiejskich, ich promocji oraz propagowania
i rozpowszechniania instrumentów pomocy finansowej z funduszy unijnych wdrażanych
m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej zwaną ARiMR).
2. Fundusz Wspierania Rolnictwa i Obszarów Wiejskich utworzony został w oparciu
o uchwałę nr 2/VI/2011 Rady Fundacji Dla Wsi z dnia 20-06-2011
3. Fundusz stanowią środki pieniężne będące majątkiem Fundacji.
4. Środki pieniężne stanowiące Fundusz gromadzone są na koncie bankowym Fundacji
i mogą być wydatkowane wyłącznie na cele zgodne z celami zapisanymi w statucie Fundacji
Dla Wsi.
5. Dysponowanie zasobami Funduszu może się odbywać wyłącznie zgodnie z niniejszym
regulaminem i jedynie do ich aktualnej wysokości.
§2
1. Środki zgromadzone na koncie Funduszu mogą być wykorzystane na udzielenie wsparcia
rolnikom korzystającym z usług doradczych objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu
w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,
którzy otrzymali decyzję ARiMR o przyznaniu pomocy finansowej.
2. Rolnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna prowadząca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwo rolne.
3. Wsparcie o którym mowa w ust. 1 polega na udzieleniu Rolnikowi dofinansowania do:

a) kosztów usług doradczych dla gospodarstw rolnych, w zakresie ich dostosowania do
wymagań wzajemnej zgodności, oraz doradztwa mającego na celu rozwój gospodarstw
rolnych, w tym poprawę ich wyników ekonomicznych,
b) kosztów doradztwa, przygotowania dokumentacji objętych działaniami Fundacji
§3
1. Warunkiem przyznania wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 jest złożenie przez Rolnika
pisemnego wniosku o pomoc wyłącznie na aktualnym formularzu udostępnionym i
opieczętowanym przez Fundację stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o pomoc winien zostać przez Rolnika wypełniony we wszystkich wymaganych
polach, zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym, opatrzony datą i podpisany pełnym
imieniem i nazwiskiem.
3. Wniosek o pomoc przedkłada się Zarządowi Fundacji poprzez jego złożenie w siedzibie
Fundacji, lub przekazanie uprawnionemu pracownikowi Fundacji.
4. Wniosek o pomoc podlega w pierwszej kolejności ocenie pod względem merytorycznym
i formalnym. Oceny tej dokonuje uprawniony przez Zarząd pracownik Fundacji.
5. W przypadku braków formalnych wniosku o pomoc pracownik wymieniony w ust. 4
wzywa Rolnika do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem odrzucenia wniosku.
6. Wniosek poprawnie wypełniony kierowany jest do Rady Fundacji, która rozpatruje go
i opiniuje /w formie uchwały/ kierując się następującymi kryteriami:
1) Rolnik zawarł umowę o świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem
w ramach działania „Korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów”,
2) Rolnik otrzymał decyzję o przyznaniu pomocy finansowej z ARiMR w ramach
działania „Korzystania z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”,
3) Wniosek mieści się w puli środków celowych dostępnych aktualnie na koncie
Funduszu,
4) Dofinansowanie przyznawane jest w kolejności składanych wniosków.
7. Rada Fundacji opiniuje wniosek o pomoc umieszczając stosowną adnotację na formularzu
wniosku wraz z pieczęciami i podpisami Rady Fundacji.
8. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Fundacji wniosku o pomoc jest równoznaczne
z przyznaniem dofinansowania.
9. Negatywne zaopiniowanie przez Radę Fundacji wniosku o pomoc jest równoznaczne
z odmową dofinansowania.
10. Uchwała Rady Fundacji jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
11. Rolnika składającego wniosek o pomoc, o uchwale Rady Fundacji, zawiadamia Zarząd
Fundacji na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§4
1. Rolnik, któremu pozytywnie zaopiniowano wniosek o pomoc, składa do zarządu Fundacji
wniosek o płatność, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku o płatność odpowiednie zastosowanie mają zapisy § 3 ust. 1-5
3. Zarząd Fundacji zatwierdza i podpisuje wniosek o płatność do wypłaty środków
zgromadzonych na koncie Funduszu z podaniem kwoty pomocy przyznanej Rolnikowi.
§5
1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 1 może być udzielone do wysokości poniesionych
kosztów wnioskodawcy w ogólnym koszcie usług doradczych, z których skorzystał, na
podstawie zawartej umowy o „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy
lasów” po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie usługi doradczej
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są: faktura VAT, dowód wpłaty, poświadczenie
wykonania usług doradczych.
3. W przypadku załączenia przez Rolnika do wniosku o płatność wyłącznie poświadczenia
wykonania usług doradczych, Rolnik ma obowiązek bezzwłocznego dostarczenia do Fundacji
faktury VAT bezpośrednio po jej otrzymaniu wraz z potwierdzeniem zapłaty, celem
ostatecznego rozliczenia dofinansowania.
4. Niewypełnienie przez Rolnika obowiązku, o którym mowa w ust. 3 w przeciągu 14 dni od
daty wystawienia na jego rzecz faktury VAT przez podmiot doradczy, powoduje konieczność
zwrotu kwoty przyznanego dofinansowania
5. Łączne wsparcie w formie dofinansowania, udzielone przez Fundację jednej osobie
fizycznej, nie może przekroczyć kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem dochodowym,
określonej Ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, (Dz. U.
z 17.06.2009 nr 93 poz. 768 z późniejszymi zmianami).
6. Dofinansowaniem ze środków Funduszu nie mogą zostać objęte te składniki kosztów
usługi, które wnioskodawca może odzyskać, np. jako podatnik podatku od towarów i usług
lub które są objęte inną formą pomocy finansowej.
7. O ostatecznej wysokości wsparcia udzielonego wnioskodawcy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2
decyduje Rada Fundacji.
§6

1. Wsparcie (dofinansowanie) uznaje się za dokonane z chwilą przepływu środków
finansowych z konta Fundacji na konto wskazane przez Rolnika lub poprzez wypłatę gotówki
w kasie Fundacji.
2. O sposobie przekazania dofinansowania decyduje Rolnik.
3. Dokumentem potwierdzającym udzielenie wsparcia jest:
a) w przypadku przekazania środków na jego konto bankowe – wyciąg z rachunku
bankowego,
b) w przypadku wypłaty gotówkowej – dokument kasowy.
§7
Wnioskodawca któremu odmówiono udzielenia wsparcia ze względu na brak środków
finansowych, może wystąpić ponownie o udzielenie wsparcia poprzez złożenie drugiego
wniosku o pomoc po upływie minimum 3 miesięcy, od złożenia poprzedniego.
§8
Stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń i dokumentów w ramach
składanych przez Rolnika wniosków powoduje wykluczenie danej operacji ze wsparcia,
a Fundacja odzyskuje kwotę dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
§9
Wszelkie informacje na temat złożonych wniosków można uzyskać wyłącznie w siedzibie
Fundacji lub przez osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
§ 10
Rada Fundacji uprawniona jest w każdym czasie do dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie, a zmiany te stają się obowiązujące z chwilą ich publikacji w sposób zwyczajowo
przyjęty w Fundacji.
§ 11
Zarząd Fundacji uprawniony jest w każdym czasie do wstrzymania lub zaniechania realizacji
wsparcia objętego niniejszym Regulaminem, także w odniesieniu do już złożonych
wniosków.
§ 12
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, lub wątpliwości powstałe
w trakcie jego stosowania, rozstrzygane będą uchwałą Rady Fundacji.

