Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
A. Informacje dotyczące wnioskodawcy.
1) Imię i nazwisko: ……………………..............……...…….............................................................….…….........
2) Adres zamieszkania albo adres siedziby: …..…………………………...................................……..…….......…
…………………………………...........................................................................................................………….....
PESEL ……………....………....../ NIP…………….……………./ Tel. Kontaktowy …….....................................

3) Wskazanie kategorii przedsiębiorstwa, przy którego użyciu beneficjent pomocy wykonuje działalność
w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014r. uznającego
niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193
z 01.07.2014, str. 1)**
1) mikroprzedsiębiorstwo (0-10 zatrudnionych osób, roczny obrót do 2 mln euro, suma aktywów do 2 mln euro)
2) małe przedsiębiorstwo (do 50 zatrudnionych, roczny obrót do 10 mln euro, suma aktywów do 10 mln euro)
3) średnie przedsiębiorstwo (do 250 zatrudnionych, roczny obrót do 50 mln euro, suma aktywów do 43 mln euro)
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 (duże przedsiębiorstwo)

B. Informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się
o pomoc.**
Rodzaj prowadzonej działalności:
[] działalność w rolnictwie:
[] w leśnictwie
[] inna niż w leśnictwie
[] działalność w rybołówstwie
C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej,
co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?**
[] tak [] nie
D. W związku z ubieganiem się o pomoc inną niż pomoc de minimis w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
nie uzyskałem/-am [] **
uzyskałem/-am [] **
inną pomoc w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc,
o którą wnioskuję.
E. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc.
Lp.

Dzień udzielenia
pomocy 1)

Podstawa prawna udzielenia
pomocy 2)

Wartość otrzymanej
pomocy 3)

Forma pomocy 4)

Przeznaczenie pomocy 5)

1
2

Objaśnienia:
1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743), np. dzień wydania decyzji o udzieleniu
pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.
2. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 2) - należy podać tytuł aktu, na podstawie którego udzielona została pomoc,
np. informacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie.
3. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 3) - należy podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy
publicznej udzielanej w różnych formach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 461), np. określoną w decyzji lub umowie.
4. Forma pomocy (kol. 4) - należy określić formę otrzymanej pomocy, tj. dotacji, refundacji części lub całości wydatków, zwolnienia
lub umorzenia w podatkach lub opłatach, lub inne.
5. Przeznaczenie pomocy (kol. 5) - należy wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie
rolnym lub w rybołówstwie, czy działalności bieżącej.

Forma prawna producenta rolnego**
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679)
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami,
które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)
beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych powyżej – inna (podać jaka) np. osoba fizyczna prowadząca
działalność rolniczą, producent rolny …………………………………................................

Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca (producent rolny) ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.); **
kod 01.11 - uprawy zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu []
kod 01.50 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

[]

kod*** ………….... - ......…………………………………………………………………...…... []
Ja niżej podpisany/a, zostałem pouczony/a o odpowiedzialności karnej skarbowej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
wynikające z art.56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm.).

……….…..............
data

......................................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie

* podają podmioty, które są obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 170z późn. zm.).
** właściwe zaznaczyć "X"
*** wpisać jaka/jaki

Przykładowy wykaz klas PKD
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12.Z Uprawa ryżu
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Uprawa roślin wieloletnich
01.21.Z Uprawa winogron
01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.Z Uprawa drzew oleistych
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.Z Rozmnażanie roślin
Chów i hodowla zwierząt
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z Chów i hodowla świń
01.47.Z Chów i hodowla drobiu
01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

