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Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy Nr …… 

określająca warunki kontynuowania realizacji operacji 

zawarta w dniu............................20………….r. w ..................................................................... 

pomiędzy Województwem...........................................................................................................,    

z siedzibą w .................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa………………………………………………...,   

zwanym dalej „Zarządem Województwa”, w imieniu którego działają: 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

a 

[………………..……..………………………………………………………..………………

………………………………………………..zamieszkałym (-ą)1) /z siedzibą1)/oddział1) 

w………………………............................................................................................................., 

NIP1)…………………………REGON1)…………………..KRS1) …………………………… 

PESEL1)2)…………………………….legitymującym się1)……………..……….……………. 

                                                                                                  (seria i nr dokumentu tożsamości) 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

reprezentowanym przez:1) 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy3), którego kopię 

załączono do umowy.4)]5) 

Strony, na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz.88) oraz § 35 ust. 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 rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 

664 i 2023 z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358), ustalają niniejszą umową następujące 

warunki kontynuowania realizacji operacji: 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej, której nadano numer PESEL. 
3 Pełnomocnictwa, umowy spółki cywilnej albo uchwały wspólników spółki cywilnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 
4 Jeśli dotyczy – kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we wniosku o przyznanie pomocy. 
5 W przypadku oznaczenia danego fragmentu nawiasem kwadratowym, należy go powielić w liczbie odpowiadającej liczbie podmiotów,  

z którymi jest zawierana umowa o przyznaniu pomocy w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 
gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR. 
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§ 1 

1. W związku z wstąpieniem ………………………………………………………………….. 

                                                                                  (Imię i nazwisko / nazwa Beneficjenta) 

w prawa i obowiązki…………………..…………………………………………… w wyniku:  

                                                  (Imię i nazwisko / nazwa dotychczasowego Beneficjenta)  

1) powołania do spadku / nabycia spadku1) po Pani/Panu ..........................................................., 

co zostało potwierdzone zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia1)/ 

prawomocnym postanowieniem Sądu1) ......................................w………………………........    

o stwierdzeniu nabycia spadku przez.................................................................., wydanym          

w dniu…………………/ważnym europejskim poświadczeniem spadkowym1) wydanym przez 

………………………………..………..…….w dniu………..……………..……….1) 

2) przekształcenia dotychczasowego Beneficjenta ....................................................................., 

co potwierdza uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy / uchwała zgromadzenia 

wspólników/ uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni / uchwały walnych 

zgromadzeń łączących się spółdzielni / uchwała wspólników lub zmiana umowy spółki 

osobowej prawa spółek handlowych / uchwała o zmianie statutu osoby prawnej/ uchwała 

wspólników spółki cywilnej lub zmiana umowy spółki cywilnej albo 

……………………………............................................1)  z dnia ………………………………. 

                                  (inne zdarzenie prawne) 

oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu ........................1); 

3) nabycia całości gospodarstwa/ części gospodarstwa/ całości przedsiębiorstwa/ części 

przedsiębiorstwa1) ………………………………………………………………………….., co 

potwierdza umowa nabycia całości/części gospodarstwa/ przedsiębiorstwa z podpisami 

notarialnie poświadczonymi / umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego1) 

zawarta pomiędzy......................................................................................................................, 

w dniu........................przed notariuszem ................................................................................. 

oraz przejęciem długu wynikającego / cesją wierzytelności wynikającej / przejęciem długu 

i  cesją wierzytelności wynikających1) z umowy o przyznaniu pomocy nr 

.......................................................................z dnia.......................................zawartej pomiędzy 

Województwem………………….…….……a.............................................................................

.................................................................................................................................................... 1) 

- Beneficjent oświadcza, iż przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją umowy  

o przyznaniu pomocy nr…………………………………..……………….…….…z dnia 

……………………………, a Agencja zobowiązuje się do wypłaty pomocy w wysokości 

…………………………….… . Pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem dalszej realizacji 

operacji będącej przedmiotem ww. umowy o przyznaniu pomocy, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych niniejszą umową. 

2. Postanowienia umowy o przyznaniu pomocy przywołanej w ust. 1 obowiązują Strony, z tym 

że: 

1) [należy uzupełnić o postanowienia nowelizujące postanowienia umowy o przyznaniu 

pomocy nr .................................... z dnia ...........……. dostosowujące do aktualnego formularza 
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umowy o przyznaniu pomocy oraz w razie potrzeby o postanowienia dotyczące konkretnego 

następcy prawnego/nabywcy] 

2) …………………………………… 

3) …………………………………… 

 

3. Beneficjent dołączył do niniejszej umowy odpowiednie oświadczenia oraz dokumenty,  

o których mowa w §………….. umowy o przyznaniu pomocy przywołanej w ust. 1. 

 

§ 2  

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Umowa o przyznaniu pomocy przywołana w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem § 1 

ust. 2. 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja 

trwale związana z nieruchomością.1) 6) 

4) Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.7)  

5) Załącznik nr 4 – Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie 

umowy.1)  

6) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej 

małżeńskiej rozdzielności majątkowej.1) 

7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa.1)  

8) Załącznik nr 7 –  Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa.1) 

§ 3 

1. Umowa została sporządzona w …….. jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje [Beneficjent]5), a dwa Województwo. 

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

………………………………....                                                      …………………………….                                                                                                  

………………………………….                                                      ……………………………                                                                                                 

Województwo                                                                                                          Beneficjent/[Beneficjenci]5) 

 
6 Dotyczy wyłącznie operacji trwale związanych z nieruchomością 
7 Ma zastosowanie w przypadku, gdy osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta/Pełnomocnikiem jest osoba fizyczna 

ustanowiona na etapie zawierania niniejszej umowy. 


