
2.1

5.1 Nazwisko / Nazwa 

-

 

. .

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI

W celu poprawnego wypełnienia wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

B.I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Cel złożenia wniosku o przyznanie pomocy:

3. Typ podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

3.1 osoba fizyczna TAK

3. Operacja realizowana przez podmioty wspólnie wnioskujące TAK NIE

B.II. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 

2. Numer identyfikacyjny 
1 2.2 (wypełnia UM)

1. Numer podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

2. Liczba podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy

3.4 TAK

3.4a

3.2 osoba prawna TAK

3.3 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej TAK

wspólnicy spółki cywilnej

Liczba wspólników spółki cywilnej

5.2 Pierwsze imię 5.3 Drugie imię 5.8 PESEL

3.4b 

4. (jaki) - wpisać właściwy typ podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy z listy rozwijalnej zostanie wybrany typ 

podmiotu określony jako Inny, np. Inna JONOP

5. Dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

5.6 Numer w KRS / Numer w rejestrze prowadzonym 

przez właściwy organ

5.7 Numer NIP
2

5.5 REGON

Numer wspólnika spółki cywilnej

TAK NIE

6.1 Status działalności

6.2 Kod PKD dla działalności 

związanej z realizacją operacji 

(przeważającej)

6.3 Status przedsiębiorcy 

5.4 Obywatelstwo (kraj) 5.9 Seria i numer dokumentu tożsamości

6. Informacje dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej

5.10 Płeć 

rozwijana

2
 Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL w polu 5.8.
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10.7 Gmina

10.11 Ulica

10.15 Faks

8.7 Miejscowość

7.13 E-mail 7.14 Adres www

8.8 Ulica

8. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż w pkt. 7 oraz w przypadku wskazania pełnomocnika)

8.1 Kraj 8.2 Województwo 8.3 Powiat 8.4 Gmina

Polska

7.8 Ulica

7. Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej / adres wykonywania działalności

gospodarczej / adres siedziby / adres siedziby oddziału osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

7.1 Kraj 7.2 Województwo 7.3 Powiat 7.4 Gmina

7.7 Miejscowość7.6 Poczta7.5 Kod pocztowy

7.12 Faks7.9 Nr domu 7.10 Nr lokalu 7.11 Telefon stacjonarny/komórkowy

Lp.

9.3

…

9.1

9.2

8.6 Poczta8.5 Kod pocztowy

8.9 Nr domu 8.12 Faks8.11 Telefon stacjonarny/komórkowy8.10 Nr lokalu

9. Dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dotyczy podmiotu niebędącego

osobą fizyczną)

8.13 E-mail 8.14 Adres www

11.1 Nazwisko 11.2 Imię 11.3 Telefon stacjonarny / komórkowy

10.1 Nazwisko 10.2 Imię 10.3 Stanowisko/Funkcja

10.4 Kraj 10.5 Województwo 10.6 Powiat 

10. Dane pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

11. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

10.16 E-mail 10.17 Adres www

11.4 Faks 11.5 E-mail

Imię Stanowisko / Funkcja

10.8 Kod pocztowy

10.12 Nr domu

10.10 Miejscowość

10.14 Telefon stacjonarny/komórkowy

10.9 Poczta

10.13 Nr lokalu

Nazwisko / nazwa
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1.1 Środki własne podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowią krajowy wkład publiczny

2. Planowane koszty realizacji operacji

3. Limit pomocy

2.2.1 wartość towarów

2.5 Koszty realizacji operacji razem (suma wierszy 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4)

3.2.2.1

3.2.1 Limit pomocy na operację / Beneficjenta w ramach PROW na lata 2014 – 2020

3.1.1 Pozostały do wykorzystania limit pomocy de minimis (w zł) (zgodnie z danymi z załącznika B.VII.B.9.1 )

3.1 Limit pomocy de minimis

3.2.2 Pomoc uzyskana uprzednio w poddziałaniu 19.2 (numer umowy o przyznaniu pomocy): Kwota (w zł)

6.1 Wnioskowana kwota pomocy (suma pól 6.2 i 6.3) , w tym:

6.3.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR

4.2 Koszty kwalifikowalne I etapu operacji 

4.3 Koszty kwalifikowalne II etapu operacji 

4. Koszty kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach operacji 

4.1 Koszty kwalifikowalne operacji (suma pól 4.2 i 4.3) , w tym:

3.3 Łączna kwota otrzymanej pomocy (suma pól od 3.2.2.1 do ...)

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

6.3.1 Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)

6. Wnioskowana kwota pomocy

6.2.1 Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)

3.4 Pozostały do wykorzystania limit pomocy w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (w zł)
(różnica pól 3.2.1 i 3.3, nie więcej niż kwota z pola 3.1.1) 

6.2.3 Wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 

B.IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI

3.2 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy na operację / Beneficjenta w ramach PROW na lata 2014 – 2020 (w

zł) 

NIETAK

Rodzaje kosztów
Całkowite koszty operacji

(w zł)

Koszty kwalifikowalne operacji 

(w zł)

2.1 Koszty określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia
3

z wyłączeniem kosztów

ogólnych

2.4 Inne koszty (niekwalifikowalne)

2.3 Koszty ogólne

2.2 Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym:

2.2.2 wartość gruntów lub nieruchomości

1. Numer podmiotu wspólnie wnioskującego 

2.2.3 wartość nieodpłatnej pracy

5. Poziom dofinansowania operacji o jaki wnioskuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (%)

6.3 Wnioskowana kwota pomocy dla II etapu (suma pól 6.3.1 i 6.3.2; wartość z pola 6.3.1 dla JSFP) , w tym:

3
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z

2017 r. poz. 772 i 1578)

6.2 Wnioskowana kwota pomocy dla I etapu operacji (suma pól 6.2.1 i 6.2.2; wartość z pola 6.2.1 dla JSFP) , w tym:

6.3.3 Wkład własny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 

6.2.2 Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR
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-

-

4 
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1181 i 1237)

5
 Zaliczka, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1181 i 1237)

6
 Wyprzedzające finansowanie kosztów operacji, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1181 i 1237)

TAK

7.1.6.2 w ramach pierwszego wniosku o płatność (pośrednią)

7.1.6.3 w ramach wniosku o płatność ostateczną

7.1.6.4 w ramach każdego z dwóch wniosków o płatność, w wysokości:

Uwaga!

Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie może ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji i wypłatę zaliczki na realizację tej

samej operacji.

Kwota zaliczki nie może przekroczyć poziomu wynikającego z art. 45 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.

Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 

Warunkiem wypłaty zaliczki jest przedłożenie jednego z rodzajów zabezpieczeń, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w

sprawie zaliczek w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. poz.1857 oraz z 2017 r. poz.551).

Kwota wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 36,37% kwoty pomocy.

w wysokości (zł)TAK7.2 wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji
6 

7.1.6.1 Rozliczenie zaliczki w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach nastąpi :

Razem

 II etapu

Razem

7.1.6 Rozliczenie zaliczki (zł)

7.1.6.4.1 Etap I 7.1.6.4.2 Etap II

(miesiąc-rok)

(miesiąc-rok)

Lp.

I transzy

II transzy

7.1.4 Wnioskowana kwota zaliczki, dla:

7.1.3 Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na koszty

kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej

inwestycji, dla:

7.1.5 Planowany termin wypłaty zaliczki w ramach: 

7.1.1 Wysokość zaliczki (zł)

Lp.

 I etapu

7.1 zaliczki
5 

7. Prefinansowanie operacji
4

TAK

W związku z realizacją operacji wnioskuję o wypłatę:

7.1.2. Koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części

dotyczącej inwestycji, dla:
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- -

2
 Niepotrzebne skreślić.

Nazwa / Imię i Nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością polegającej na:

zakres operacji

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego projektu do dnia, w którym

upłyną 3 lata (w przypadku beneficjenta prowadzącego mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) lub 5 lat (w przypadku pozostałych operacji inwestycyjnych) od dnia wypłaty płatności

końcowej.

Przyjmuję do wiadomości, iż zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do

finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz

przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych jak również prawo do ich poprawiania. Przyjmuję również do wiadomości, że

moje dane osobowe mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskie i państw członkowskich dla

zabezpieczenia interesów finansowych Unii.

1 
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL.

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis właściciela / współwłaściciela / posiadacza / współposiadacza

nieruchomości albo osoby/osób reprezentujących właściciela /

współwłaściciela / posiadacza / współposiadacza nieruchomości /

pełnomocnika

W-1_19.2

Załącznik nr B.VII.B.3: Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y)

nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości

będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy

realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością

Imię i nazwisko, adres, numer NIP
1
, seria i nr dokumentu tożsamości / 

Nazwa, adres siedziby, NIP / REGON

Będąc właścicielem / współwłaścicielem / posiadaczem / współposiadaczem nieruchomości
2
 zlokalizowanej 

adres nieruchomości, nr działek

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

 Oświadczenie
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a.

b.

c.

d.

e

- -

W-1_19.2

Załącznik nr B.VII.B.8: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de 

minimis

Imię i nazwisko, adres, numer NIP
1
, seria i nr dokumentu tożsamości / 

Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis 
Oświadczam, iż w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, nie uzyskałem pomocy 

przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr:

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),

360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str.

8)
2
.  

717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45),

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.

5 z późn. zm.),

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / 

osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy /

pełnomocnika

1  Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL.

2
 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.
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1. Limit pomocy

TAK

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

- -

zł

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez wszystkie podmioty połączone lub przejęte (zgodnie z danymi

wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot istniejący przed podziałem w odniesieniu do działalności

przejętej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji

przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L

352 z 24.12.2013, str. 1)
2
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5 z późn. zm.)

3
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze

rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)
4

rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45)
5

rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej

przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8)

1.1.6
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok)

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

Suma uzyskanej pomocy de minimis

  
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.1.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

1.1.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.1.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

W-1_19.2

Załącznik nr B.VII.B.9.1.: Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis 

1.1 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 500 000,00 EUR

1.1.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

rozporządzenie nr 

1407/2013
1
 oraz 

rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.1.1.Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy
Nr rozporządzenia UE Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)
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TAK

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

- -

zł

1.2.6
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok)

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

Suma uzyskanej pomocy de minimis

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez wszystkie podmioty połączone lub przejęte (zgodnie z danymi

wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot istniejący przed podziałem w odniesieniu do działalności

przejętej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji

przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.2.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

1.2.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.2.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.2.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

   

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 

1.2.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy
Nr rozporządzenia UE Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.2 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 200 000,00 EUR

PROW 2014-2020_19.2/3/z Strona 8 z 13



TAK

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

- -

zł

1.3.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

1.3.6
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok)

Suma uzyskanej pomocy de minimis

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez wszystkie podmioty połączone lub przejęte (zgodnie z danymi

wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot istniejący przed podziałem w odniesieniu do działalności

przejętej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji

przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.3.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.3.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.3.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2005

2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy
Nr rozporządzenia UE Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

1.3 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 100 000,00 EUR

1.3.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

PROW 2014-2020_19.2/3/z Strona 9 z 13



TAK

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

- -

zł

1.4.6
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok)

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

Suma uzyskanej pomocy de minimis

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez wszystkie podmioty połączone lub przejęte (zgodnie z danymi

wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot istniejący przed podziałem w odniesieniu do działalności

przejętej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji

przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.4.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

1.4.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.4.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.4.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

   

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy
Nr rozporządzenia UE Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.4 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 30 000,00 EUR

1.4.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych
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TAK

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

- -

zł

………………… - -

podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy /

 osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / 

pełnomocnika

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez wszystkie podmioty połączone lub przejęte (zgodnie z danymi

wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) 

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot istniejący przed podziałem w odniesieniu do działalności

przejętej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 10 Formularza informacji

przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.5.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

 

 

6
 Niepotrzebne skreślić.

1.5.6
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok)

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

Suma uzyskanej pomocy de minimis

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

1.5.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.5.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.5.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2005

2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy
Nr rozporządzenia UE Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

 

1.5 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 15 000,00 EUR

1.5.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis
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- -

- -

Jednocześnie oświadczam/-my, że

Nazwa i adres siedziby / oddziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

podmiot, który reprezentuję/-my jest podatnikiem podatku VAT / nie jest podatnikiem podatku VAT
1

oraz figuruje w ewidencji

podatników podatku VAT / nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT
1

i realizując powyższą operację może odzyskać uiszczony

podatek VAT / nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu
2

Imię i nazwisko osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / pełnomocnika
1

seria i numer dokumentu tożsamości osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / pełnomocnika
1

reprezentujący

Nazwa i adres siedziby / siedziby oddziału podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

tytuł operacji

oświadczam /-my, że

 

W-1_19.2

Załącznik nr B.VII.B.13.1: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli podmiot ubiegający

się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych

OŚWIADCZENIE

miejscowość i data podpisy osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy / pełnomocnika

1 
Niepotrzebne skreślić.

2
Niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia „może odzyskać uiszczony podatek VAT” - w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

miejscowość i data podpisy osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy / pełnomocnika

zobowiązuję/-my się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające

odzyskanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy tego podatku.
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- -

- -

2
Niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia „mogę odzyskać uiszczony podatek VAT” - w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

oświadczam, że

jestem podatnikiem podatku VAT / nie jestem podatnikiem podatku VAT
1

oraz figuruję w ewidencji podatników podatku VAT / nie

figuruję w ewidencji podatników podatku VAT
1

i realizując powyższą operację mogę odzyskać uiszczony podatek VAT / nie mogę

odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu
2

podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / 

pełnomocnika

miejscowość i data podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / 

pełnomocnika

1
 Niepotrzebne skreślić. 

miejscowość i data

Jednocześnie oświadczam, że

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania / adres wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
1

zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie

tego podatku.

Imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w zakresie poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

tytuł operacji

reprezentujący

W-1_19.2

Załącznik nr B.VII.B.13.2: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

będącego osobą fizyczną, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się o włączenie VAT do

kosztów kwalifikowalnych

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko oraz adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika
1

seria i numer dokumentu tożsamości podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika
1
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