Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa /pieczęć/

Wniosek (II nabór)
o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w
rolnictwie producentowi rolnemu, który w 2014 roku poniósł
szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki.
..............................................................................................
Znak sprawy

I CEL ZŁOŻENIA

…………………………..
Data przyjęcia i podpis

...............................................................................................................................................
Numer dokumentu

1)
korekta wniosku

wniosek

2)

zmiana wniosku

3)

wycofanie wniosku

II NUMER IDENTYFIKACYJNY
01. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności

III DANE IDENTYFIKACYJNE
02. Imię i Nazwisko / Nazwa pełna
04. PESEL

…………………………………………………………………………………………..
05. NIP (nie dotyczy osoby fizycznej, która nie prowadzi działalność gospodarczej

03. Miejsce zamieszkania i adres / Siedziba i adres

lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT)

06. REGON

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości (wypełnia osoba
fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

08. Numer telefonu*

09. adres e-mail*

10. Numer rachunku bankowego
11. Nazwa Banku:

IV PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC JEST PRZEDSIĘBIORSTWEM, KTÓRE

1)

:

TAK

NIE

a) prowadzi działalność wyłącznie w sektorze produkcji rolnej
b) prowadzi działalność wyłącznie w sektorze (sektorach) innych niż produkcja rolna i innych niż drogowy transport towarów
c) prowadzi działalność zarówno w sektorze produkcji rolnej, jak i w sektorze (sektorach) innych niż produkcja rolna oraz innych
niż drogowy transport towarów i posiada / zapewni 4) od dnia przyznania pomocy rozdzielność rachunkową działalności w sektorze
produkcji rolnej i pozostałej działalności
d) prowadzi działalności w sektorze drogowego transportu towarów oraz w:
a) sektorze produkcji rolnej lub
b) pozostałych sektorach innych niż produkcja rolna,
i posiada / zapewni od dnia przyznania pomocy 4) rozdzielność rachunkową działalności w sektorze, którego dotyczy pomoc de
minimis do wnioskowanej pomocy i pozostałej działalności
UWAGA: rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której
mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania
kosztów i przychodów.

V OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

1)

Oświadczam, że:
nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami
jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami - w przypadku zaznaczenia, należy dołączyć dokumenty wskazujące
powiązania (np. umowę spółki, statut, akt założycielski) oraz wpisać informacje o pomocy de minimis uzyskanej przez powiązane podmioty
do tabeli w części VII wniosku
UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym limit pomocy de minimis przysługuje jednemu przedsiębiorstwu. Definicja „jednego przedsiębiorstwa” została zawarta w art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia i stanowi iż „jedno
przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub
umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi
akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek
gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
1) Właściwe zaznaczyć znakiem X;

* wpisać, jeżeli posiada

2) korekta wniosku na wezwanie Kierownika BP;

3) zmiana wniosku z inicjatywy wnioskodawcy;

4) niepotrzebne skreślić;
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VI OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU/ NIEUZYSKANIU POMOCY FINANSOWEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
PRAWA ŁOWIECKIEGO I Z ARiMR NA PODSTAWIE § 14 f ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 22
stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DZ.U. Nr
22, poz. 121 z późn. zm.)
Oświadczam, iż z powodu zniszczeń dokonanych w 2014 roku przez dziki w uprawach rolnych położonych na
obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u
dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420 z późń. zm.), tytułem odszkodowania za szkody:
na podstawie przepisów prawa łowieckiego otrzymałem pomoc w
wysokości: …………….. zł

nie otrzymałem pomocy
finansowej

na podstawie § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia
2009 r. otrzymałem pomoc w wysokości……………….zł

nie otrzymałem pomocy
finansowej

VII OŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ INNYCH POMOCACH O
CHARAKTERZE POMOCY DE MINIMIS (Producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de
minimis w rolnictwie, lub pomocy de minimis w rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo złożyć poniższe oświadczenie) :

Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat podatkowych (obrotowych) go poprzedzających
nie otrzymałem pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis
w rybołówstwie oraz innej pomocy de minimis;

1)

:

otrzymałem pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie lub inną pomoc
de minimis w następującej wielkości:

Lp.

Organ udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy

pomoc d
de minimis
i i i w rolnictwie
l i t i
1
2
3
4
pomoc de minimis w rybołówstwie
1
2
inna pomoc de minimis
1
2
3

Forma i
przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy
PLN

EURO

RAZEM :

1. Całkowita kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 15 000 euro w
okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami
to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.
Przykładowe formy pomocy, z tytułu których beneficjent mógł otrzymać w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych go poprzedzających
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
1) Dopłaty do materiału siewnego (Agencja Rynku Rolnego);
2) Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS);
3) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych);
4) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe);
5) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska);
6) Dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
7) Jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rolnych z tytułu powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013r. (ARiMR);
8) Dopłaty do kredytów na zakup ziemi na zasadach pomocy de minimis (ARiMR);
9) Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa);
10)Dopłaty do kredytów klęskowych na zasadzie pomocy de minimis (ARiMR);
11) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem owoców porzeczki czarnej lub wiśni;
12) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem cebuli, kapusty lub jabłek.
13) Pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku poniósł szkody wyrządzone przez dziki (przyznana na podstawie § 14f rozpąrządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2009 r.).
2. W przypadku współmałżonków lub osób mających ten sam numer identyfikacyjny producenta rolnego, wnioskodawca jest zobowiazany do
umieszczenia informacji o otrzymanej pomocy de minimis przez współmałżonka/ współposiadacza w okresie 3 lat podatkowych (obrotowych)
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VIII ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK, NA KTÓRYCH SĄ PROWADZONE USZKODZONE PRZEZ DZIKI UPRAWY
Położenie działki ewidencyjnej

Lp.

Województwo

Powiat

Dane wg ewidencji gruntów i budynków

gmina

nazwa obrębu
ewidencyjnego

nr obrębu
ewidencyjnego

nr arkusza
mapy

numer działki
ewidencyjnej

Dane dot. pomocy

powierzchnia
całkowita działki
ewidencyjnej (w
ha)

Razem:
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powierzchnia, upraw na
której wyrządzone
zostały w 2014 roku
szkody (w ha)

IX OŚWIADCZENIE O PRZYJĘTYM ROKU PODATKOWYM/OBROTOWYM
Oświadczam, że za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuję:
rok kalendarzowy
inny okres, obejmujący 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych,
trwający od (dzień i miesiąc) ............................ do (dzień i miesiąc)........................................
X OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UPRAW NA KTÓRYCH BYŁY PROWADZONE USZKODZONE UPRAWY
Oświadczam, że w roku 2014 prowadziłe(a)m:
Uprawę, na której wystąpiły szkody wyrządzone przez dziki o łącznej powierzchni ………………………. ha
na działkach o nr ewidencyjnych (podanych w VIII części wniosku)
WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ DO POWIERZCHNI PODANEJ W TYM OŚWIADCZENIU.
XI OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO O NIEUBIEGANIU SIĘ O POMOC NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA ŁOWIECKIEGO

Oświadczam, że w przypadku otrzymania pomocy, wynikającej z § 13a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późń. zm.), nie będę ubiegał się o
odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolnych położonych na
obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420 z późn. zm).

XII OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) dane podane we wniosku oraz w załącznikach do niego są zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki otrzymania pomocy de minimis w rolnictwie dla rolnika, który w 2014 r. był producentem cebuli, kapusty lub jabłek;
3) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikajace z art. 297 § 1 Kodeksu karnego:
4) przyjmuję do wiadomości, iż:
a) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności,
b) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z siedzibą:00-175 Warszawa al. Jana Pawła II
70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej o
charakterze de minimis w rolnictwie producentowi rolnemu, który w 2014 roku poniósł szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki,
c) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania,
d) dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych
Wspólnot,
e) ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego wniosku.
XII ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązuję się do:
1) niezwłocznego informowania na piśmie Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o:
a) każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie pomocy producentowi rolnemu, który w 2014 r. poniósł szkody w uprawach rolnych
wyrządzone przez dziki.
b) każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania pomocy, w szczególności przyznania innej pomocy de
w rolnictwie pomocy de minimis w rybołówstwie lub innej pomocy de minimis przez ARiMR lub inne instytucje.

minimis

2) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, a także okazania dokumentów
potwierdzających dane zawarte we wniosku.
3) do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu.
XIII ZAŁĄCZNIKI

1)

1) Zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis rybołówstwie lub innych pomocy de minimis szt……….
2) Zaświadczenie lub oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych
Data wypełnienia wniosku

Czytelny podpis producenta rolnego lub osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do
reprezentowania producenta rolnego

(dzień - miesiąc - rok)
………………………………………………………………………………………….
1) Właściwe zaznaczyć znakiem X.
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