Proszę o pomoc w odpowiedzi na jedno pytanie.
par. 3, ust. 1, pkt 1), lit. c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej mówi, że o pomoc może
ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli ma miejsce zamieszkania na obszarze
wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności
gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2))
W liście załączników do wniosku w części A.1, punkt 2 jest wymagane zaświadczenie z
właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy
dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu
i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu
zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał
Pytanie: Czy jest określony jakiś termin na jaki okres musi być wystawione zaświadczenie o
czasowym pobycie, czy można przyjąć, że musi być to okres liczony co najmniej od dnia
złożenia wniosku do zakończenia trwałości projektu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami § 27 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rlks objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. póź. 378, z późn. zm.) oraz
zapisami § 5 pkt 5 umowy przyznania pomocy Beneficjent zobowiązany jest do „spełniania
warunków określonych w § 3 do dnia złożenia wniosku o płatność końcową”, tj. m.in.
posiadania miejsca zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

