Załącznik nr 2
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy
........................................................................................................................................................................................
2) Miejsca zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc1:
 działalność w rolnictwie
 działalność w rybołówstwie
 nie dotyczy
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

Lp.

Dzień udzielenia
pomocy1)

Podstawa prawna2)

Wartość pomocy3)

Forma pomocy4)

Przeznaczenie
pomocy5)

1
2
3
4
5

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 rybołówstwie czy działalności bieżącej.

Dane osoby upoważnionej do podpisania informacji:

.......................................................................
(imię i nazwisko)

1

Właściwe zaznaczyć

.....................................................................
(data i podpis)

Załącznik nr 3
………………………..…………… ….
(pieczęć firmowa Wnioskodawcy)

…..….………………………….
(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Świadomy, iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3, jako Wnioskodawca oświadczam że:
w ciągu bieżącego roku oraz 2 lat (lat obrotowych w przypadku pomocy de minimis w sektorze rolnym)
poprzedzających złożenie wniosku o prace interwencyjne



otrzymałem / nie otrzymałem* środków stanowiących pomoc publiczną de minimis, w tym pomocy de
minimis w sektorze rolnym

W przypadku otrzymania pomocy publicznej de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć
kopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy

L.p.

Organ udzielający
pomocy

Podstawa
prawna

Dzień
udzielenia
pomocy

Wartość
pomocy w
euro

Nr programu pomocowego,
decyzji lub umowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łącznie



otrzymałem / nie otrzymałem*

inną pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów

kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (na
przedsięwzięcie, o którego realizację wnioskuję)

……..…………………………….
podpis i pieczęć Wnioskodawcy

* niepotrzebna skreślić

