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

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wniosek
o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których
gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej
powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.

…………………………..
Data przyjęcia i podpis

..............................................................................................
Znak sprawy
I CEL ZŁOŻENIA

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

1)

korekta wniosku 2)

wniosek

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

03. Miejsce zamieszkania i adres / Siedziba i adres

gospodarczej 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 DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA, W KTÓRYM WYSTĄPIŁA SZKODA- SUSZA
W dniu wystąpienia szkody (suszy) posiadałem/am ubezpieczenie co najmniej 50 %
powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym z wyłączeniem łąk i pastwisk od
następujących ryzyk 1) :

tak

1 suszy

6 powodzi

2 gradu

7 huraganu

3 deszczu nawalnego

8 pioruna

4 ujemnych skutków przezimowania

9 obsunięcia się ziemi

5 przymrozków wiosennych

10 lawiny

V WNIOSKUJĘ O

nie

1)

pomoc udzielaną na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie
pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ szkody w moim gospodarstwie wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji
rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie
pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.
VI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIUM MŚP 1)
Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne które w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 z
dnia 25 czerwca 2014 r. spełnia kryterium MŚP tj. zatrudniam mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Powyższe oświadczenie o spełnianiu kryteriów mikroprzedsiębiorstwa oraz małego i średniego przedsiębiorstwa zostało złożone w szczególności po
zapoznaniu się z przepisami załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014 oraz po uprzednim stwierdzeniu, że moje gospodarstwo jest
przedsiębiorstwem
samodzielnym

przedsiębiorstwem
partnerskim

przedsiębiorstwem
powiązanym

przy czym, w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego/przedsiębiorstwa związanego wielkość zatrudniania, rocznego obrotu, całkowitego bilansu
rocznego została określona po uprzednim zsumowaniu zatrudnienia, rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego na podstawie danych z
niniejszego przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa partnerskiego (przedsiębiorstw partnerskich) / przedsiębiorstwa związanego (przedsiębiorstw
związanych) zgodnie z zasadami określonymi w w/w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014.
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VII OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POŁOŻENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 1)
Oświadczam, że moje gospodarstwo rolne jest położone na

1)

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania
obszarach NATURA 2000
obszarach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach o ochronie przyrody
pozostałych obszarach
VIII OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA
ATMOSFERYCZNEGO 1)
Oświadczam, że z tytułu suszy, która miała miejsce w 2015 r. i dotknęła uprawy …………………………………………………………………... :
1)*

otrzymałem odszkodowanie
kwota odszkodowania: ………………………………...……………..………………………………………………………………...………………
nie otrzymałem odszkodowania

2) otrzymałem inną pomoc publiczną (np. dopłaty do oprocentowania kredytu, umorzenie rat płatności czynszu, ulga w podatku rolnym)
Dzień
udzielenia

Organ udzielającypomocy

Lp.

Forma i przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy
PLN
EURO

1
2
3
Razem

IX SPECYFIKACJA WNIOSKOWANEJ POMOCY
Lp.

Rodzaj uprawy

Powierzchnia uprawy, na której wystąpiły
szkody

Stawka pomocy

kwota wynikająca z wniosku(powierzchnia x
stawka pomocy)

1
2
3
4
5
6
razem

X OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) dane podane we wniosku oraz w załącznikach do niego są zgodne z prawdą;
2) znane mi są warunki otrzymania pomocy dla rolnika, którego uprawy ………………………………………..…dotknięte zostały suszą w 2015 r.;
3) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikajace z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 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 2014 r., poz. 1182 z póżn. zm.) w celu przyznania
pomocy finansowej i płatności z tytułu klęski suszy w 2015r.;
b) przysługuje mi, jako osobie fizycznej, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
c) dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia
interesów finansowych Unii;
d) informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy "z
tytułu klęski suszy w 2015r." będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW;
e) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności;
f) ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego wniosku.
XI 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 na skutek szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym
spowodowanych wystąpieniem suszy w 2015 r.
b) każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania pomocy, w szczególności przyznania innej pomocy
przez ARiMR lub inne instytucje.
2) niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu.
3) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego, a także okazania
dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.
XII ZAŁĄCZNIKI 1)
1) Kopia protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.
2) Kopie polis ubezpieczeniowych szt ……
3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie.
Czytelny podpis producenta rolnego lub osoby (osób) upoważnionej
(upoważnionych) do reprezentowania producenta rolnego

Data wypełnienia wniosku
(dzień - miesiąc - rok)
* wpisać, jeżeli posiada;
1) Właściwe zaznaczyć znakiem X;
2) na wezwanie Kierownika BP;
3) z inicjatywy Wnioskodawcy;
4) niepotrzebne skreślić
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