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Zaiqcznik do rozporzqdzenia Rady Ministrdw
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1704)

WZdR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sif o pomoc w rolnichvie lub
rybolmvstivie inn^ nii pomoc de minimis w rolnictivie lub rybolowstwie

A. Informacje dotycz^ce wnioskodawcy

1) Imi? i nazwisko albo nazwa

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

3)

Wielkosd wnioskodawcy, zgodnie z zal^cznikiem 1 do rozporzqdzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj^ccgo niektore rodzaje pomocy za zgodne ze
wspdinym rynkiem \v zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogolnego rozporzj}dzenia
w sprawie wyl^czen blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)''

1) mikroprzedsi^biorstwo

2) maie przedsi^biorstwo

3) srednie przedsi(jbiorstwo

4) przedsi^biorstvvo inne mi wskazane w pkt 1—3

B. Informacje o rodzaju prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, w zwi^zku z ktor^
wnioskodawca ubiega sif o pomoc

Rodzaj prowadzonej dzialalnosci:"

□ dziatalnosc w rolnictwie:

□ w lesnictwie

□  inna niz w lesnictwie

□ dzialalnosc w rybolowstwie
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C. Czy na wnioskodawcy cii|^ obowi2|zek rwrotu kwoty stanovvi^cej rovvnowartosc
udzielonej pomocy publicznej, co do ktdrej Komisja Europejska viydala decyzjf
o obowiqzku zwrotu pomocy?'^

□ tak □ nie

D. Informacje dotycz^ce otrzj'manej pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikuj^ce si§ do obj^cia pomocy, na pokrycie ktorych wnioskodawca ubiega sif
0 pomoc

Lp. Dzieh udzielenia
pomocy

Podstawa prawna
udzielenia
pomocy

Wartosc

otrzymanej
pomocy

Forma
pomocy

Przeznaczenie
pomocy

1 2 3 4 5

1.

2.

3.
4.

Objasnicnia:

1.Dzicn udziclcnia pomocy (kol. II dzicii udziclcnia pomocy w rozumicniu art. 2 pkt II ustawy z dnia

30 kwietnia 2004 r. o post?powaniu w sprawach dotyczq^cych pomocy publicznej, np. dzien wydania decyzji

o udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.

2.Podstawa prawna udzielenia pomocv (kol. 2) - naleiy podac tytui aktu, na podstawie ktorego udzielona

zostala pomoc, np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie.

S.Wartosc otrzvmanei pomocv (kol. 3) nalezy podad wartosc brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony

zgodnie z rozporz^^dzeniem Rady Ministrow z dnia 1 1 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegolowego sposobu

obliczania wailosci pomocy publicznej udzielanej w rdzaiych fonnach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z pdzn.

zm.)), np. okreslon^ w decyzji lub umowie.
4. Forma pomocv (kol. 4) - nalezy okreslid form? otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refiindacji cz?sci lub caloSci

wydatkdw, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub opiatach, lub inne.

5.Przeznaczenie pomocv (kol. 5) — nalezy wskazad, czy koszty, ktore zostaly obj?te pomocy dotyczti inwestycji

w gospodarstwie rolnym lub w rybofowstwie, czy dziatalnoici bieZq^cej.

Dane osoby upowaZnionej do przedstawienia informacji:

imi? 1 nazwisko nr telefonu data 1 podpis

Zaznaczyd wlasciwq pozycj? znakiem X.


