
FFOORRMMUULLAARRZZ      IINNFFOORRMMAACCJJII    PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAANNYYCCHH      PPRRZZEEZZ    WWNNIIOOSSKKOODDAAWWCCĘĘ  
((UUBBIIEEGGAAJJĄĄCCEEGGOO  SSIIĘĘ  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  PPOOMMOOCCYY  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  DDEE  MMIINNIIMMIISS  WW  RROOLLNNIICCTTWWIIEE  LLUUBB  RRYYBBOOŁŁÓÓWWSSTTWWIIEE))  

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy: 

................................................................................................................................................ 

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy: 

................................................................................................................................................ 

3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc: 

 działalność w rolnictwie 

 działalność w rybołówstwie 

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: 

 
Objaśnienia: 
1) Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy. 
2) Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy. 
3) Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony  
w decyzji lub umowie. 
4) Forma pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania 
kredytów, zwolnienie lub umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne. 
5) Przeznaczenie otrzymanej pomocy - wskazać, czy koszty, które zostały objęte pomocą, dotyczą 
inwestycji w gospodarstwie rolnym lub w rybołówstwie czy działalności bieżącej. 

 

 

 

...................................................................................... 
(imię i nazwisko) (data i podpis) 

 

 

 



FFOORRMMUULLAARRZZ      IINNFFOORRMMAACCJJII      DDOODDAATTKKOOWWYYCCHH    

PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAANNYYCCHH      PPRRZZEEZZ    WWNNIIOOSSKKOODDAAWWCCĘĘ  

((UUBBIIEEGGAAJJĄĄCCEEGGOO  SSIIĘĘ  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  PPOOMMOOCCYY  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  DDEE  MMIINNIIMMIISS  WW  RROOLLNNIICCTTWWIIEE  LLUUBB  RRYYBBOOŁŁÓÓWWSSTTWWIIEE))  

1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy: 

................................................................................................................................................ 

2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy: 

................................................................................................................................................ 

3) Numer PESEL: 

................................................................................................................................................ 

4) Oświadczenie dotyczące kwoty uzyskanej pomocy publicznej de minimis w rolnictwie: 

 Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w dwóch latach poprzednich nie uzyskiwałem 

pomocy publicznej de minimis w rolnictwie, 

 Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w dwóch latach poprzednich usykałem pomoc 

publiczną de minimis w rolnictwie w kwocie ______________ zł co stanowi 

równowartość ___________ euro.  

5) Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc: 

 przedsiębiorstwo państwowe, 

 jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, 

 jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów 

o gospodarce komunalnej, 

 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 o 

ochronie konkurencji i konsumentów, 

 inna forma prawna – nie należąca do żadnej z powyższych. 

6) Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w 

odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich  przedsiębiorstw (Dz.  Urz. WE  L  10 z 

13.01.2001,  str.  33, z późn. zm.): 

 mikroprzedsiębiorstwo, 

 małe przedsiębiorstwo, 

 średnie przedsiębiorstwo, 

 Inne. 

7) Należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał 

pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w 

sprawie polskiej klasyfikacji działalności: 

    

                  
     ...................................................................................... 
                                                                                                          (imię i nazwisko) (data i podpis) 


