
wniosek korekta wniosku 
2)

zmiana wniosku 
3)

wycofanie wniosku

II NUMER IDENTYFIKACYJNY

III DANE IDENTYFIKACYJNE

02. Imię i Nazwisko 02. Nazwa podmiotu 

……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….

03. Miejsce zamieszkania i adres 03. Siedziba i adres podmiotu

04. Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż w pkt 03) 04. Adres do korespondencji  (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż w pkt 03)

05. PESEL 05. NIP

06. REGON 06. REGON

07. Nr KRS 

08. Numer telefonu*: Komórkowy ……………………….…………………

Stacjonarny ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

IV DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA  GOSPODARSTWA, W KTÓTYM WYSTĄPIŁA SZKODA

1 5 9

2 6 10

3 7

4 8

V  SZKODA SPOWODOWANA ZOSTAŁA WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO:
1)

VI WNIOSKUJĘ O: 1)

gradu deszczu nawalnego huraganu

Osoba fizyczna Osoba prawna/ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

10. Numer rachunku bankowego zgodny z ewidencją producentów 

Nazwa Banku:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W dniu wystąpienia szkody posiadałem/am ubezpieczenie co najmniej 50 % powierzchni upraw w gospodarstwie 

rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z wyłączeniem łąk i pastwisk od następujących ryzyk 
1)

:

ujemnych skutków przezimowania

przymrozków wiosennych obsunięcia się ziemi

lawiny

TAK NIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa /pieczęć/

Wniosek

o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej  powstały 

szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały 

na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, 

spowodowane wystąpieniem w 2016 r. niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych.  
…………………………..

Data przyjęcia i podpis

Znak sprawy Numer dokumentu
.............................................................................................. .................................................................................................................................................

01. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności       

07. Kod kraju. Numer paszportu  lub  karty stałego pobytu 

(wypełnia osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego)

09. Adres e-mail*

pioruna

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

suszy

gradu

deszczu nawalnego

Pomoc de minimis w rolnictwie -  szkody wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w  gospodarstwie rolnym lub 

dziale specjalnym produkcji rolnej 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 - Wypełnić 

część A Wniosku.    

Pomoc publiczną - szkody wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym 

produkcji rolnej  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 - Wypełnić część B 

Wniosku.   

powodzi

huraganu

suszy

1



Oświadczam, że:

nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z innymi podmiotami

Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat podatkowych (obrotowych) go poprzedzających
 1)

:

pomoc de minimis w rolnictwie

1

2

3

4

pomoc de minimis w rybołówstwie

1

2

inna pomoc de minimis

1

2

3

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. 

RAZEM :

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. 

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

rok kalendarzowy

VII INFORMACJA O RODZAJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

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; 

NIE

VIII OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
1)

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 X wniosku.

TAK

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

WNIOSKUJĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE  (szkody poniżej 30%)

 udzielaną na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013

Część A

Podmiot ubiegajacy się o pomoc jest przedsiębiorstwem, które:
 1)

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa wyżej, za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych

również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Lp.
PLN EURO

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:

           - sektorze produkcji rolnej lub

           - pozostałych sektorach innych niż produkcja rolna,

i posiada / zobowiązuje się, że 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.

Organ udzielający

pomocy

Podstawa prawna

otrzymanej pomocy

IX OŚWIADCZENIE O PRZYJĘTYM ROKU PODATKOWYM/OBROTOWYM

X 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):

inny okres,obejmujący 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, trwający od (dzień i miesiąc) ............... do (dzień i miesiąc)........                                                                                                                                     

Oświadczam, że za rok podatkowy (obrotowy) przyjmuję: 

Wartość pomocy brutto

nie otrzymałem pomocy w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie oraz innej pomocy de minimis; 

Dzień

udzielenia

pomocy

Forma i przeznaczenie 

pomocy

2
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XIII ZOBOWIĄZANIA

XIV ZAŁĄCZNIKI
1)  

3) Kopia protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

4) Kopie polis ubezpieczeniowych szt ……

…………. szklarnie i tunele foliowe ………

Wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni podanej w tym oświadczeniu. 

Czytelny podpis producenta rolnego lub osoby (osób) upoważnionej 

(upoważnionych) do reprezentowania producenta rolnego

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 finansowej dla producentów rolnych, w których 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na 

powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych", 

b) każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia niniejszego wniosku do dnia przyznania pomocy, w szczególności przyznania innej pomocy de 

minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie lub innej pomocy de minimis przez ARiMR lub inne instytucje.

2) niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu,

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych we wniosku danych osobowych 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 2016  r., poz. 922) w celu 

udzielenia wnioskowanej pomocy i przyjmuję do wiadomości, że:

a) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;

  (zgodnie z zał. nr 1a do wniosku)

drzewa i krzewy …….. pozostałe uprawy 

a) informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy w

ramach działania "Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały

szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych

spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych"  będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW;

b) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw  rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności;

3) umożliwienia wstępu osobom upoważnionym do wykonywania czynności kontrolnych na teren mojego gospodarstwa rolnego lub działów specjalnych 

produkcji rolnej, a także okazania dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. 

Data wypełnienia wniosku 

(dzień - miesiąc - rok)

5) Dokumenty dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych

3) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z  art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

XII POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY

1) wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz zostały przeze mnie podane 

dobrowolnie;

Oświadczam, że:

2) znane mi są warunki otrzymania pomocy  w ramach działania "Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub 

działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 

70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych";

XI OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UPRAW, NA KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY

Wykaz działek ewidencyjnych i powierzchnia upraw, na których wystąpiły szkody w tabeli Nr 1

1) Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

2) Zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis szt….

Przyjmuję do wiadomości, że: 

c) ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego wniosku.

UWAGA: Przykładowe formy pomocy de minimis, jaką w ciągu ostatnich trzech lat można było otrzymać z ARiMR: 1) Dopłaty do oprocentowania kredytów na

zakup ziemi; 2) Umorzenia w całości lub części wierzytelności ARiMR (w ramach byłego FRiOR); 3) Dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych; 4) Jednorazowa

pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był producentem owoców porzeczki czarnej lub wiśni; 5) Jednorazowa pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku był

producentem cebuli,kapusty lub jabłek; 6) Jednorazowa pomoc finansowa dla rolnika, który w 2014 roku poniósł szkody wyrządzone przez dziki-wypłacana w roku 2014 i w

2015; 7) Jednorazowa pomoc finansowa dla producentów rolnych prowadzących w 2015 r.gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia; 8) 

Dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych w kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów szczególnego ryzyka od owiec, kóz i cieląt poddanych

ubojowi w gospodarstwie rolnym w roku 2015; 9) Jednorazowa pomoc finansowa dla rolników, którzy w 2015 r byli producentami porzeczki czarnej; 10) Jednorazowa

pomoc finansowa dla podatników podatku rolnego, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych na terenach gmin, w których wystąpiła susza,

oraz z innych instytucji: 11) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (Agencja Nieruchomości Rolnych); 12) Ulgi w opłacie składek na ubezpieczenia społeczne (KRUS);

13) Dopłaty do materiału siewnego (ARR); 14) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe); 15) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska); 16) Dotacje (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych); 17) Rozkładanie na raty opłaty należnej od producentów

mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (ARR).

Oświadczam, że powierzchnia upraw, na których  wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % uprawy wynosi
1)  

:

2. W przypadku współmałżonków lub osób mających ten sam numer identyfikacyjny producenta rolnego, wnioskodawca jest zobowiązany do umieszczenia

informacji o otrzymanej pomocy de minimis przez współmałżonka/ współposiadacza w  okresie 3 lat podatkowych (obrotowych).

b) moje dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów 

finansowych Unii.
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Oświadczam, że moje gospodarstwo rolne jest położone na
 1)

obszarach NATURA 2000

obszarach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej określonych w przepisach o ochronie przyrody

pozostałych obszarach

1) *

kwota odszkodowania: ………………………………...……………..………………………………………………………………...………………

nie otrzymałem odszkodowania

1

2

3

4

5

 - ha  - ha  - m
2………

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

Część B

drzewa i krzewy

Wykaz działek ewidencyjnych i powierzchnia upraw, na których wystąpiły szkody w tabeli Nr 1

a) informacja o przyznaniu wnioskodawcy pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy w 

ramach działania "Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały 

szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych 

spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych" będzie publikowana na stronie internetowej MRiRW;

b) obowiązek podania danych wynika z przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw  rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności;

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.

VIII OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POŁOŻENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO
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.

……..

a) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;

b) moje dane mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów

finansowych Unii.

Przyjmuję do wiadomości, że: 

c) ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne informacje wynikające ze złożonego wniosku.

XI  POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:
1) wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz zostały przeze mnie podane 

dobrowolnie;

2)  znane mi są warunki otrzymania pomocy w ramach działania "Pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub 

działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 

70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych";

3) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych we wniosku danych osobowych 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 2016 r., poz. 922) w celu

udzielenia wnioskowanej pomocy i przyjmuję do wiadomości, że:

Oświadczam, że z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w 2016 r. i dotknęły uprawy w gospodarstwie lub działach 

specjalnych produkcji rolnej

otrzymałem odszkodowanie 

obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

IX OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM NIEKORZYSTNEGO  ZJAWISKA 

ATMOSFERYCZNEGO
1)

pozostałe uprawy …………. szklarnie i tunele foliowe 

Lp.
Dzień

udzielenia

Forma i przeznaczenie 

pomocy
Wartość pomocy brutto

PLN EURO

Organ udzielający

pomocy

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

Razem

WNIOSKUJĘ O POMOC (szkody powyżej 30%)
 udzielaną na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 702/2014

VII OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIUM MŚP
1)

Wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni podanej w tym oświadczeniu

przedsiębiorstwem 

samodzielnym

przedsiębiorstwem                   

partnerskim

przedsiębiorstwem                

powiązanym

X OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UPRAW, NA KTÓRYCH WYSTĄPIŁY SZKODY I WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY

Oświadczam, że powierzchnia upraw, na których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % uprawy wynosi
1)  

:
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XII ZOBOWIĄZANIA

XIII ZAŁĄCZNIKI
1)  

    lub rybołówstwie (zgodnie z zał. nr 1b do wniosku)

2) Kopia protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę i podpisanego przez wojewodę

4) niepotrzebne skreślić        

1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie

3) Kopie polis ubezpieczeniowych szt ……

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;

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 finansowej dla producentów rolnych, w których 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na 

powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych",

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 lub działów specjalnych

produkcji rolnej, a także okazania dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. 
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