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Za!qcznlk do rozporzqdzenla Rady Minlstrow
zdnia 16gnjdnla 2010 r. (poz, 1704)

WZdR

Formularz informacji przedstawianych pray ubieganiu si? o pomoc w rolnichvie llib
rybolowstwie inn% nii pomoc de miniims w rolnictwie lub rybolfiwstwie

A. Informacje dotycz^ce >vnioskodawcy

1) Imi? i nazwisko albo nazwa

2) Adres miejsca 2ainieszkania albo adres siedziby

3)

Wielkosc wnioskodawey, zgodnie z zal^cznikiem I do rozpor^dzenia Komisji ̂  )
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajqcego niektore rodraje^pomocy za ze
wspdlnym rynkiem iv zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogolnego rozporzndzenia
^spS ̂lyzen bloko^ch) (Dz. U». UE L 214 z 09.082008. str. 3)''
1) mikroprzedsi?biorstwo

2) m^e przedsi^biorstwo

3) ̂rednie przedsi^biorstwo

4) przedsi?biorstwo iime ni2 wskazane w pkt 1 3

B. Informacje o rodzaju prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej, w zwiqzku z ktor^
wnioskodawca ubiega si? o pomoc

Rodz^ prowadzonej dziaialno^ci:^'
□ dziaialnosd w rolnictwie:

□ wleSnictwie

□ inna niz w lesnictwie

□ dziaialnosc w ryboiowstwie
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C, na wnioskodawcy obowi^ek zwrofu kwoty stanowi^cej rdwnowartosc
udaelopej pomocy pablicznej, co do kt6rej Komisja Eoropejska wydala decyzj^
0 Ouowi^zKU zwroiu pomocy?*^ ^

□ tak □ nie

pomocy przeznaczonej na te same kosztykwalifikuj^ee si§ do objgcia pomocy, na pokiycie ktorych wnioskodawca ubiega sie
0 pomoc ® *

Lp. DzieA udzielenia
pomocy

Podstawa prawna
udzielenia
pomocy

Wartosc
otrzymanej

pomocy

Forma
pomocy

1 Przeznaczenie
pomocy

1 2 .3 4 5
1.
i.
J.
4.

Obja^nienia:

1.Dzien iidzislenia pomocy fkol. ]) - dzien udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postgpowaniu w sprawach dp^cz^cych pomocy publicznej, ap. dziari uydania decygi
0 udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie pr^nania pomocy.

2.Podstawa prawna ..dzielenia pomncy (kni 71 - nale^ podac ^1 alctu, na podstama ktdrego adzielona
zostala pomoc, np. infomiacja ta jest zawarta w preambule decyzji lub umowie.

3. Waito^g Qttzymanei pomocy (kni. 3} - naleiy podad wartoid brutto Gako ekwiwalent dotacji brutto obliczony
zgodnie 2 rozporz^dzeniem Rady Ministrdw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegdiowego sposobu
obhczania wailosci pomocy publicznej udzielanej w rdznych fomiach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z pdzn
zm.)), np. okreilon^ w decyzji lub uniowie.

4.FoniiaponiocYfkol.4)-nale^ okre§li(S forme oh^anej pomocy. tj. dotacji. refundacjf czesci lub catoSci
wydatkdw, zwolnienia lub umorzenia w podatkach lub optatach, lub inne.

5.Prze2nac2eniepomocv(kol..-i)- nalcZy wskazac, czy koszty, ktore zcstaty objete pomocq. dotyczii Imvestycji
w gospodarstwie rolnym lub w lyboldwstwie, czy dzialalno^ci bieZ^cej.

Dane osoby upowa2nionej do przedstawienia informacji;

imi? i nazwisko nrtelefonu data i podpis

" ZaznacQ'd wlasciw^ pozycj§ znakiem X.


