Załącznik nr 2 do Regulaminu dofinansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Babiak.

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS/ POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB
RYBOŁÓWSTWIE
Ja niżej podpisany:
…………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy)
…………………………………………………………………………………………………
(Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy)
oświadczam, co następuje:
1. Forma prowadzonej działalności, w związku z którą ubiegam się o pomoc:
działalność w rolnictwie
działalność w rybołówstwie
2. 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/pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Nie otrzymałem/am pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis
w rybołówstwie w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata
podatkowe.
Otrzymałem/am pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimisw
rybołówstwie w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe,
na które składają się następujące przypadki pomocy:

Lp.

Organ udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej
pomocy

Dzień
udzielenia
pomocy

Forma i
przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy
brutto
w PLN

Łączna wartość:

w EURO

3. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna:
a) Identyfikator podatkowy NIP/PESEL
…………………………………………………..…………………………………………………………

b) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014
z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 r., str.1)
- np. mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inna - osoba fizyczna
prowadząca gospodarstwo rolne.
………………………………………………………………………………………..………..………………
c) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) - w
przypadku osób fizycznych opis prowadzonej działalności, w związku z którą wnioskodawca
ubiega się o pomoc.
………………………………………………………………………..…………………………………………

4. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym.

.……………………………………………………………………
(miejscowość i data) (Czytelny podpis)

