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Poz. 1704
Zatqcznik do rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnta 16 grudnia 2010 r, (poz. 1704)

wzdR

Formularz informacji pr/edstawianych przy ubieganiu si^ o pomoc w rolnictwie lub
n boldwstwie inn^ niz pomoc dc mininiis w rolnictwie lub rybolowstwie
A. Informacje dotyczi^ce vvnioskodawcy
1) Imi? i nazwisko albo nazwa

2) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

3)

Wielko^c wnioskodawcy, /.godnie z zal^c/.niklem I do ro/porzqdzenia Komlsjl (WE)
nr 800/2008 i dnia 6 sicrpnia 2008 r. uznaj^cego niektore rodzajc pomocy za zgodnc ze

wspolnyni rynkicm w zastosowaniu art. 87 I 88 Traktatu (ogolnego rozporzitdzenia
w sprawie wyiijczen blokovvych)(Dz. brz. IJE E 214 z 09.08.2008, str. 3)
1) mikropr/odsiijbiorstwo

2) male przedsit^biorstwo
3)srednie pr/edsi?biorslwo

4) przedsi^biorstwo inne niz wskazane w pkt 1-3

B, Informacje o rodzaju prowadzoncj dzialainok-i gospodarczej, w zwiqzku z ktor^
wnioskodawca ubiega si^ o pomoc

Rodzaj prowadzonej dzialalnosci;'^
LI

dzialalnosc w rolnictwie:
Ii

w lesniclwie

U

inna niz w Icsnictwic

□ dzialalno^ w rybolowstwie
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C. Czy na wnioskodawcy ci^zy obowi^zek zwroru kwoty stanowiqcej rownowartosc

udzielonej pomocy publicznej, co do ktorej Komisja Europejska wydala decyzj^

0 obowiijzku zwrotu pomocy?''
tak

! nie

1). Inforniacje dotycz^ce otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty
kwalifikuj^cc si^: do obj^cia pomocy, na pokrycic ktorych wnioskodawca ubicga si^
0 pomoc

Lp.

Dzien udzielenia
pomocy

Podstawa prawna

Wartosc

udzicicnia

otr/.\ mancj

pomocy

pomocy

2

3

1

Forma

Przeznaczenie

pomocy

pomocy

4

5

1.
?„

4.

Obja^nienia:

I t1/it'n iid/iclenia nomocv (kol. 0

dzicn iidzicleiiia pomocy w rozumicniu ai1. 2 pkl I! usiawy z dnia

30 kwietnia 2004 r. o post^powaniu w sprawacli docyc/acych pomocy publicznej, up. dzien wydania decyzji
0 udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy.
2. Podstawu nrawim udzielenia pomocv (kol. 2) — nale?y podac t\lu) aktu, na podstawie ktorego udzielona

zostafa pomoc. np. infoi-macja ta jest zawarta vv preambule decyzji lub umowie.
3.Wartosc oirzvmanei pomocv (kol. 3) nalezy podac wartosi brutlo (jako ckwiwalcni doiacjl brutto obliczony

zgodiiic z rozporzadzenicm Rady Minislrdw z dnia 1 1 sicrpnia 2004 r. w sprawlc .szczcgblowcgo sposobu
obliczania wartosci pomocy publicznej udziclanej w roznych tormach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983. z pdzn.
zni.)). np. okrcslon^vv decyzji lub iimowic.

4.Forma pomocv fkol. 4)- nale^' okreslic form? otrzymanej pomocy. tj. dotacji. refundacji C7?ki lub caloki
wydatkovv. zvvolnienia lub umorz.enia \v podalkach lub opiatacli. lub Inne.
S.l'rzeznaczcnie nomocv tkol. 5)- nalczy wskaziicS czy kosziy. ktdre zoslafy nbjglc pomoci|. dotycz^ inwestycji
w gospodarslwie rolnym lub w ry bolowstwie. czy dzialalnosci biez^ccj.
Dane osoby upowa^mionej do przedstawienia informacji:
inii? i nazwisko

nr tcldbnu

'■ Zaznaczyc wlasciwq pozycj? znakicm X.

data 1 podpis

