
- 6 9 3 5 - UM /  -  - 2 0

 -  - 2 0

/ 2 0

 -  - 2 0  -  - 2 0

1.1 Innowacyjność 1.2 Klimat 1.3 Środowisko

1.4 Uzasadnienie zgodności operacji z celami przekrojowymi 

1
Numer identyfikacyjny nadawany jest zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624).

A.I. OCENA ZGODNOŚCI Z LSR ORAZ DECYZJA W SPRAWIE WYBORU OPERACJI

1. Zgodność operacji z celami przekrojowymi Programu

TAK TAK TAKND ND ND

6. Rodzaj doradztwa

2. Nazwa LGD Liczba załączników dołączonych przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy 

data złożenia i podpis (wypełnia LGD)

3. Numer naboru wniosków:

4. Termin naboru wniosków: od: do:

(dzień-miesiąc-rok) (dzień-miesiąc-rok)

5. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy korzystał z doradztwa LGD TAK NIE

UM

znak sprawy (wypełnia Urząd Marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - dalej UM) data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OPERACJI DO FINANSOWANIA (wypełnia lokalna grupa działania (LGD))

znak sprawy nadany w LGD (wypełnia LGD) Potwierdzenie złożenia w LGD

/pieczęć/

1. Numer identyfikacyjny LGD
1

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE POMOCY

na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego

 kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

symbol formularza W-1_19.2_P

Potwierdzenie przyjęcia przez UM 

/pieczęć/

Liczba załączników dołączonych przez

podmiot ubiegający się o przyznanie

pomocy 
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x
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 -  - 2 0

zł

6.6 Wybrana do finansowania w ramach LSR operacja mieści się w limicie środków, określonym w ogłoszeniu

o naborze wniosków o przyznanie pomocy
TAK NIE

2.Operacja jest dedykowana grupie(-om) defaworyzowanej(-ym), określonej(-ym) w LSR:

6.4 Kwota pomocy ustalona przez LGD dla operacji

6.5 Operacja została wybrana do finansowania TAK NIE

cel 6C: Zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz

podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości

6.3 Liczba punktów przyznanych operacji

NIE

6. Decyzja LGD w sprawie wyboru operacji

6.2 Numer uchwały

6.1 Data podjęcia uchwały w sprawie wyboru operacji 

3. Operacja zakłada utworzenie miejsc (a) pracy TAK

4. Operacja wpisuje się w cele szczegółowe główne:

cel 6B: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich TAK

5. Operacja wpisuje się w cele szczegółowe powiązane

cel 3A: Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-

spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i

krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe

TAK

TAK

NIE

cel 6A: Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia

miejsc pracy

TAK

2.3 Operacja jest dedykowana grupie(-om) defaworyzowanej(-ym) poprzez utworzenie miejsc pracy TAK NIE

TAK NIE

2.1 Liczba grup defaworyzowanych, do których dedykowana jest operacja

2.2 Nazwa grupy/grup defaworyzowanej(-ych)
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1.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Nazwisko 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

B B B 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 0 0 0 0 0

NIE NIE

x x

4.1 Status działalności 

9 6 . 0 2 . Z1 podejmowana

1. Numer identyfikacyjny
1 1.2 (wypełnia UM)

4. Informacje dotyczące działalności

3.4 Obywatelstwo (kraj)

Polska

3.9 Płeć 

osoba fizyczna

3.5 Numer NIP
2

3.6 PESEL

3.7 Seria i numer dokumentu tożsamości

3.8 REGON

mężczyzna

4.2 Kod PKD dla działalności związanej z realizacją operacji

3.10 Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą: 3.10.1 niepełnosprawną 3.10.2 bezrobotną

TAK TAK

5. Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (miejsca zamieszkania) 

5.1 Kraj 5.2 Województwo 5.3 Powiat 5.4 Gmina

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI

W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zapoznać się z Instrukcją jego wypełniania.

B.I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Cel złożenia wniosku o przyznanie pomocy: złożenie wniosku

B.II. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY

2. Typ podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

3.2 Pierwsze imię 3.3 Drugie imię

Jan Zbigniew

3. Dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

Kowalski

38-700 Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Źródlana

5.9 Nr domu 5.10 Nr lokalu 5.11 Telefon stacjonarny / komórkowy 5.12 Fax

podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

5.5 Kod pocztowy 5.6 Poczta 5.7 Miejscowość 5.8 Ulica

Polska

…..@..... -

6. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż w pkt. 5 oraz w przypadku wskazania pełnomocnika)

6.1 Kraj 6.2 Województwo 6.3 Powiat 6.4 Gmina

1 1 (12) 345-67-89 -

5.13 E-mail 5.14 Adres www

- - - -

6.9 Nr domu 6.10 Nr lokalu 6.11 Telefon stacjonarny / komórkowy 6.12 Fax

(wybierz z listy) nie dotyczy - -

6.5 Kod pocztowy 6.6 Poczta 6.7 Miejscowość 6.8 Ulica

-

7.10 Miejscowość 7.11 Ulica

- - - -

6.13 E-mail 6.14 Adres www

8.5 E-mail

- -

- -

2
 Osoby fizyczne niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL w polu 3.6.

7. Dane pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

7.1 Nazwisko 7.2 Imię 7.3 Stanowisko/Funkcja

- -

- - -

7.6 Powiat 7.7 Gmina

- ……@.....

-

8. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

8.1 Nazwisko 8.2 Imię 8.3 Telefon stacjonarny / komórkowy

7.16 E-mail 7.17 Adres www

-

-

7.14 Telefon stacjonarny / komórkowy 7.15 Faks

7.4 Kraj 7.5 Województwo

nie dotyczy

-

(wybierz z listy)

-

-

7.12 Nr domu

7.8 Kod pocztowy 7.9 Poczta

7.13 Nr lokalu

-

Kowalski Jan (12) 345-67-89

8.4 Nr faksu
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B.III. OPIS PLANOWANEJ OPERACJI

1. Operacja wpisuje się w cele LSR

1.1 Cel ogólny LSR

1.2 Cel(e) szczegółowy(e) LSR

1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka rozwijająca się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystująca potencjał i zasoby

obszaru zapewniająca spójność obszaru oraz pełną współpracę podmiotów lokalnych.

1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na obszarze LSR

1.3 Przedsięwzięcia LSR

1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD 

Uzasadnienie zgodności z celami LSR: Projekt jest zgodny z LSR, ponieważ realizuje wskaźniki strategii:

1) wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1

2) wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem): 1

Powiązanie pomiędzy celami oraz przedsięwzięciami określonymi w polach 1.1 - 1.3, a potrzebą realizacji operacji:

Uzasadnienie:

Operacja wpisuje się w zakres celu szczegółowego: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań związanych z przeciwdziałaniem 

bezrobociu na obszarze LSR, gdyż operacja zakłada założenie działalności gospodarczej, co przyczynia się do rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości, polega na uruchomieniu i prowadzeniu zakładu fryzjerskiego. W wyniku realizacji operacji powstanie nowe miejsce pracy 

obniżając przy tym poziom bezrobocia na obszarze LSR.                                                                                                                       

Uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru operacji:                                                                                                                           

Kryterium 1. Doradztwo Biura LGD świadczone w terminie trwania danego naboru po uprzednim ustaleniu terminu doradztwa. 

Korzystałem z indywidulanego doradztwa w terminie trwania naboru.                                                                                                            

Uzasadnienie: Uczestniczyłem w doradztwie indywidualnym w dniu 29.06.2021 r. w biurze LGD.                                                          Kryterium 

2. Udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD w związku z danym naborem. Korzystałem ze 

szkoleń  informacyjno-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD.                                                                               Uzasadnienie: 

Uczestniczyłem w szkoleniu informacyjno-aktywizacyjnym  w dniu 15.06.2021 r. on-line.                                                Kryterium 3. Realizacja 

celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielone Bieszczady”. Operacja realizuje Cel szczegółowy 1.1. Uzasadnienie: Operacja realizuje 1 

podstawowy Cel szczegółowy 1.1. z ogłoszenia o naborze.                                                                  Kryterium 4. Czas realizacji operacji. 

Operacja będzie realizowana w  okresie do 6 miesięcy.                                                               Uzasadnienie: Planuję  zrealizować operację do 

6 m-cy, planowana data realizacji operacji: 01.01.2022 do 30.06.2022.                   Kryterium 5. Wykorzystanie zasobów lokalnych. Operacja 

wykorzystuje lokalne zasoby.                                                                   Uzasadnienie: Operacja zostanie zrealizowana w oparciu o 

wykorzystanie lokalnych zasobów w postaci własnej pracy, a także wykonywania fryzur z wykorzystaniem przyrodniczych zasobów lokalnych 

(zioła, kwiaty) oraz historii np. fryzury stylizowane np. dla zespołów folklorystycznych.                                                                                                                                                                                               

Kryterium 6. Zasadność, efektywność i spójność planowanych działań oraz kosztów operacji – prawdopodobieństwo osiągnięcia 

założonych celów. Założenia finansowe są realne.                                                                                                                                       

Uzasadnienie: Wysokość cen jednostkowych, a także ofert zakupu sprzętu, które przyjąłem została poprzedzona rozeznaniem rynku. 

Przedstawiłem w Biznes planie uzasadnienie realizacji poszczególnych wydatków – celowość wydatków, a także specyfikację produktu na 

podstawie której przyjęty został dany poziom ceny.  Przyjęta przez mnie wysokość sprzedaży została oszacowana optymalnie, ilości nie zostały 

sztucznie wygórowane tylko założone tak by moja działalność mogła je osiągnąć/szczegóły pkt. 9.1. Prognoza poziomu cen i wielkości 

sprzedaży Biznes Planu. Złożony przez mnie wniosek i dokumentacja aplikacyjna są ze sobą spójne.                                                                                                                            

1.1.1.Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy
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Kryteria premiujące:                                                                                                                                                                                                        

Kryterium 1. Priorytetowe grupy docelowe. Działalność gospodarcza otwierana jest przez osobę należącą do jednej z gr. defaworyzowanych.                                                                                                                                                                                                                

Uzasadnienie: Należę do grupy defaworyzowanej  „osoby 50+”  – mam 52 lata – weryfikacja na podstawie załączonej kopii  dowodu 

osobistego.                                                                                                                                                                                                                      

Kryterium 2. Innowacyjność operacji. Operacja jest innowacyjna.                                                                                                                          

Uzasadnienie: Innowacyjność będzie polegała na świadczeniu usług fryzjerskich przy użyciu sprzętu dotychczas nie stosowanego przy tego 

typu usługach na obszarze LGD. Innowacyjność operacji polega na usłudze fryzjerskiej jaką jest diagnoza skóry głowy i włosów przy użyciu 

specjalistycznego urządzenia - kamery, dzięki której będę w stanie obejrzeć skórę głowy i włosy. Dzięki zastosowaniu mikrokamery fryzjer, jak i 

sam klient może monitorować stan włosów i skóry głowy przed kuracją, w trakcie,  jak i po jej zakończeniu. Obraz można zapisać i zatrzymać w 

celu archiwizacji i porównania przy następnym badaniu.                                                                       Kryterium 3. Miejsce realizacji operacji. 

Operacja realizowana będzie w miejscowości powyżej 5 tys mieszkańców.                                       Uzasadnienie: Operacja będzie realizowana 

na terenie gminy Ustrzyki Dolne,  siedziba - miejscowość Ustrzyki Dolne  powyżej 5 tys. mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                

Kryterium 4. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym. Operacja nie przewiduje  rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Uzasadnienie: 

Realizowana przeze mnie operacja nie  przewiduje zastosowań rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym. 

2. Tytuł operacji
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3. Opis operacji

Operacja polega na utworzeniu zakładu fryzjerskiego w miejscowości Ustrzyki Dolne. W ramach operacji planuję zakup niezbędnego sprzętu i

wyposażenia. Dzięki temu utworzę miejsce pracy dla siebie (samozatrudnienie). Dzięki realizacji operacji będę mógł świadczyć usługi fryzjerskie

takie jak: strzyżenie damskie, męskie i dzieci, koloryzację, modelowanie, upięcia, keratynowe prostowanie włosów, zabiegi SPA dla włosów przy

użyciu naturalnych kosmetyków oraz diagnozę skóry głowy i włosów.  

Świadczone usługi przeznaczone są w głównej mierze na rynek lokalny, jednak dzięki intensywnej kampanii informacyjno-reklamowej, będę

chciał pozyskać klientów z dalszych miejcowości. Rozpoczęcie realizacji operacji przewiduję niezwłocznie po podpisaniu umowy o przyznaniu

pomocy. Realizacja operacji zajmie szacunkowo do 6 -m-cy, następnie złożenie wniosku o płatność drugiej transzy premii, przewidywany termin

otrzymania płatności ostatecznej - październik 2022 r. 

Utworzenie zakładu fryzjerskiego w Ustrzykach Dolnych. 
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Lp.

1.

Lp.

1.

2.

,,,

4. Zakres operacji

Liczba utworzonych miejsc pracy 1
pełny etat 

średnioroczny
samozatrudnienie oskładkowane

4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

6.1 Wskaźniki obowiązkowe

4.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej TAK

5. Cel(e) operacji

Celem operacji jest rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich, samozatrudnienie oraz spełnienie własnych aspiracji i

planów zawodowych.

6. Planowane wskaźniki osiągnięcia celu (ów) operacji

Sposób pomiaru wskaźnika

Jednostka 

miary 

wskaźnika

Wartość 

docelowa

wskaźnika

Wskaźnik 

7. Lokalizacja operacji (miejsce realizacji operacji)

6.2 Pozostałe wskaźniki

Wskaźnik 

Wartość 

docelowa

wskaźnika

Jednostka 

miary 

wskaźnika

Sposób pomiaru wskaźnika

- - - -

UWAGA!!!!!! jeżeli operacja realizuje inne 

wskaźniki, które zostały określone przez LGD w

LSR, w tym miejscu należy wyszczególnić wskaźnik, 

wartość docelową tego

wskaźnika, przypisać do niego jednostkę miary oraz 

określić sposób pomiaru

tego wskaźnik

- - -

- - - -

38-700 Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne Biegunowa

7.4 Gmina

Polska podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne
7.5 Kod pocztowy 7.6 Poczta 7.7 Miejscowość 7.8 Ulica / nr działki

7.1 Kraj 7.2 Województwo 7.3 Powiat

2 2 123466788 -
7.13 Inne miejsce przechowywania / garażowania

7.9 Nr domu 7.10 Nr lokalu 7.11 Telefon stacjonarny / komórkowy 7.12 Fax

- -

7.1 Lokalizacja operacji - miejsce garażowania (wypełnić, jeżeli realizacja operacji obejmuje inne miejsce (a) niż wskazane w pkt. 7,

tj. został zaznaczony pkt 7.13)

7.1.1 Kraj 7.1.2 Województwo 7.1.3 Powiat 7.1.4 Gmina

Polska (wybierz z listy) - -
7.1.5 Kod pocztowy 7.1.6 Poczta 7.1.7 Miejscowość 7.1.8 Ulica / nr działki

NIE

- - - -
7.1.9 Nr domu 7.1.10 Nr lokalu
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1

1.

2.

3.

0 1 - 2 0 2 2 0 6 - 2 0 2 2

8. Informacja o działkach ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości, na których realizowana będzie operacja 
(wypełnić, jeżeli operacja będzie trwale związana z nieruchomością)

Lp.

Położenie działki ewidencyjnej Dane według ewidencji gruntów i budynków

Informacje szczegółowe 

(nr el. księgi wieczystej, powierzchnia 

działki)Województwo Powiat Gmina
Nazwa obrębu 

ewidencyjnego
Nr obrębu ewidencyjnego Nr działki ewidencyjnej

8

podkarpackie bieszczadzki
Ustrzyki 

Dolne
Ustrzyki Dolne 0001 0000

powierzchnia zajęta pod 

operację 27 M2

2 3 4 5 6 7

10.5 Jeżeli w punkcie 10.3 lub 10.4 wskazano NIE, należy podać, o ile dłużej trwałaby realizacja operacji (od momentu jej

rozpoczęcia do momentu złożenia wniosku o płatność) w przypadku niekorzystania z pomocy finansowej przez podmiot

ubiegający się o przyznanie pomocy (w miesiącach).

10.2 Jeżeli w punkcie 10.1 zaznaczono NIE, należy podać wartość netto nakładów operacji, które zostałyby poniesione w

przypadku nieotrzymania pomocy (szacunkowo w zł)

10.3 W przypadku niekorzystania z pomocy finansowej podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy rozpocząłby

realizację operacji w tym samym czasie

10.4 W przypadku niekorzystania z pomocy finansowej podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zakończyłby operację

w tym samym czasie (tzn. w miesiącu, w którym zaplanowano złożenie wniosku o płatność)

15 000

B. Określenie czasu realizacji projektu przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:

NIE

NIE

24

9.1 Wniosek o płatność 

I transzy

9.2 Wniosek o płatność 

II transzy

10. Określenie możliwości realizacji operacji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy bez udziału środków publicznych 

10.1 Planowana do realizacji operacja powstałaby bez pomocy publicznej w zakresie identycznym jak wskazany we

wniosku o przyznanie pomocy, z zastosowaniem tych samych rozwiązań technicznych / technologicznych

9. Planowane terminy realizacji operacji (miesiąc / rok)

A. Określenie poziomu i zakresu, do jakiego podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zrealizowałby operację bez pomocy publicznej:

NIE

-

(wybierz z listy) - - - - - -

(wybierz z listy) - - - - -
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Lp. Nazwa załącznika TAK / ND Liczba

1.
Dokument tożsamości 

– kopia
3 TAK 1

2.
Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR

– oryginał lub kopia
3 TAK 1

3.

3.1

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych 

– oryginał

albo

TAK 1

3.2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu w 

pełnym zakresie

– oryginał

ND 0

4.1

Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów

– kopia
3

albo

TAK 1

4.2

Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów

– kopia
3

albo

ND 0

4.3
Wniosek o wpis do ewidencji producentów

– kopia
3 ND 0

5.

Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik obowiązkowy w 

przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością

– oryginał lub kopia
3 

TAK 1

6.

Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y) 

nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie 

nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik 

obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością

– oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM

TAK 1

7.
Biznesplan 

– oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
TAK 1

8.
Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis 

– oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
TAK 1

9.1

Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis 

– oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM, 

oraz

ND 0

9.2

Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o 

pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopia
3

ND 0

10.
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

– oryginał 
TAK 1

11.
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone

– oryginał lub kopia
3 ND 0

12.

Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów - w przypadku dostaw, 

usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne

– oryginał lub kopia
3

TAK 10

1. Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia
3 ND 0

2.

Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, 

gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) 

– oryginał lub kopia
3

ND 0

1. Oświadczenie o statusie wnioskodawcy TAK 1

2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych TAK 1

… TAK

21
3

Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w

formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. 

B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

TAKWniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych

TAKA. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i operacji

Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

B. Załączniki dotyczące robót budowlanych

C. Inne załączniki dotyczące operacji TAK

ND

RAZEM: 
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B.V. OŚWIADCZENIA PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY

1.

2. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) x

8)

a)  

b)  

c) x

3.

1)

2)

3)

4) 

1 5 - 0 6 - 2 0 2 1

zł50 000Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej w wysokości:

Orelec

słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

w związku z faktem, że planuję wykonywać działalność w sektorze transportu drogowego:

nie wprowadzę rozdzielności rachunkowej działalności wykonywanej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności;

zapewnię prowadzenie rozdzielności rachunkowej działalności wykonywanej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności po złożeniu

niniejszego wniosku;

rybołówstwa lub akwakultury nie dotyczy
4w związku z faktem, że wykonuję działalność w sektorze: rolnym

znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475),

– ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378, oraz z 2017 r. poz 5 i 1475),

– rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588),

oraz zapoznałem się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności

gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ;

Oświadczam, że:

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.

z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania UM o

zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w

stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy; 

każdorazowo będę informował UM o wysokości udzielonej pomocy publicznej jako pomocy de minimis, do chwili zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;

informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych

oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Z 2016 r, poz.1137, z późn. zm.);

umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia

wypłaty drugiej transzy pomocy, w szczególności kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, w obecności pełnomocnika, podczas

wykonywania powyższych czynności;

nie dotyczy.
4

4
Oświadczenie w zakresie pkt. 7 i 8 wypełniane jest przez każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (niezależnie od rodzaju działalności gospodarczej, o wsparcie której się

ubiega). Jeżeli podmiot nie wykonuje działalności w sektorze rolnym lub sektorze rybołówstwa lub akwakultury, lub nie planuje wykonywać działalności w sektorze transportu drogowego w

pkt. 7 i 8 zaznacza nie dotyczy.
5
 Niepotrzebne skreślić.

operacja nie będzie finansowana z innych środków publicznych;

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na

siedzibę ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 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 przyznania pomocy finansowej i płatności w

ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020;

przysługuje mi, jako osobie fizycznej prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;

dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw

członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;

dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu

udzielonej pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego

PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.

prowadzę rozdzielność rachunkową działalności wykonywanej w sektorze: rolnym / rybołówstwa lub akwakultury
5
 i pozostałej działalności;

nie prowadzę rozdzielności rachunkowej działalności wykonywanej w sektorze: rolnym / rybołówstwa lub akwakultury
5
 i pozostałej działalności;

zapewnię prowadzenie rozdzielności rachunkowej działalności wykonywanej w sektorze: rolnym / rybołówstwa lub akwakultury
5

i pozostałej działalności po

złożeniu niniejszego wniosku;

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika
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1 5 - 0 6 - 2 0 2 1

Jan Kowalski

W-1_19.2_P

Załącznik nr B.IV.A.6: Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y)

nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości

będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy

realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością

…………………………………………………..

Imię i nazwisko, adres, NIP
1
, seria i nr dokumentu tożsamości / 

Nazwa, adres siedziby, NIP / REGON

Będąc właścicielem / współwłaścicielem / posiadaczem / współposiadaczem
2
 nieruchomości zlokalizowanej 

……………………………………………..

adres nieruchomości, nr działek

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

 Oświadczenie

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis właściciela / współwłaściciela / posiadacza / współposiadacza

nieruchomości albo osoby / osób reprezentujących właściciela /

współwłaściciela / posiadacza / współposiadacza nieruchomości

/pełnomocnika 

Nazwa / Imię i Nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością polegającej na:

Utworzeniu i prowadzeniu salonu fryzjerskiego.

zakres operacji

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego projektu do dnia, w którym

upłyną 2 lata od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Przyjmuję do wiadomości, iż zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do

finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

z siedzibą w Warszawie: 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 przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz przysługuje

mi prawo wglądu do moich danych osobowych jak również prawo do ich poprawiania. Przyjmuję również do wiadomości, że moje dane

osobowe mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia

interesów finansowych Unii.

1  Osoby fizyczne niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL.

2 
Niepotrzebne skreślić.

Orelec
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a.

b.

c.

d.

e.

1 5 - 0 6 - 2 0 2 1

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis 
Oświadczam, iż w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, nie uzyskałem pomocy 

przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr:

1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.

5 z późn. zm.)

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),

360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 114 z 26.04.2012,

str. 8)
2
.  

717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45),

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9),

podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika

1
 Osoby fizyczne niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL.

2
 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Orelec

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

Imię i nazwisko, adres, NIP
1
, seria i nr dokumentu tożsamości / REGON

W-1_19.2_P

Załącznik nr B.IV.A.8: Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis

PROW 2014-2020_19.2/3/z Strona 12 z 17



1. Limit pomocy

TAK

1.1.2

1.1.3

- -

zł

W-1_19.2_P

Suma uzyskanej pomocy de minimis 0,00

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

0,00

1 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L

352 z 24.12.2013, str. 1)

2 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5 z późn. zm.)

3 rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze

rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)

4 rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45)

5 rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej

przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesiegospodarczym (Dz.Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8)

1.1.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:
nd

EUR 0,00
z:

(dzień-miesiąc-rok) 50 000,00

0,00

1.1.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

0,00

1.1.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

0,00

1.1.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

1.1 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 500 000,00 EUR

Załącznik nr B.IV.A.9.: Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis 

1.1.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

rozporządzenie nr 

1407/2013
1
 oraz 

rozporządzenie 

nr 1998/2006
2  

0,00

1.1.1.Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)
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TAK

1.2.2

1.2.3

- -

zł

Suma uzyskanej pomocy de minimis 0,00

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

0,00

1.2.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:
nd

EUR 0,00
z:

(dzień-miesiąc-rok) 50 000,00

0,00

1.2.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

0,00

1.2.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

0,00

1.2.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.2.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

   

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 0,00

1.2.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.2 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 200 000,00 EUR
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TAK

1.3.2

1.3.3

- -

zł

 

 

rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.3.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:
nd

EUR 0,00
z:

(dzień-miesiąc-rok) 50 000,00

Suma uzyskanej pomocy de minimis 0,00

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

0,00

0,00

1.3.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

 

0,00

0,00

1.3.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

 

 

1.3.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.3.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2005

2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

0,00

0,00

1.3 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 100 000,00 EUR

1.3.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

PROW 2014-2020_19.2/3/z Strona 15 z 17



TAK

1.4.2

1.4.3

- -

zł

1.4.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

 

1.4 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 30 000,00 EUR

1.4.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

  

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 0,00

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

0,00

1.4.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

Suma uzyskanej pomocy de minimis 0,00

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

1.4.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:
nd

EUR

1.4.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

0,00

1.4.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

  

0,00
z:

(dzień-miesiąc-rok) 50 000,00
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TAK

1.5.2

1.5.3

- -

zł

- -

6
 Niepotrzebne skreślić.

1.5.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2005

2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

0,00

1.5 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 15 000,00 EUR

1.5.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

0,00

1.5.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 0,00

1.5.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  0,00

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

1.5.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  0,00

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika

Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

0,00

Suma uzyskanej pomocy de minimis 0,00

1.5.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:
nd

EUR 0,00
z:

(dzień-miesiąc-rok) 50 000,00

………………………..
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