Załącznik Nr 5 A
do wniosku
POMOC DE MINIMIS
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE

1. Pełna nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta:

2. Adres lub siedziba beneficjenta (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu)

3. Numer identyfikacyjny REGON

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

5.

Identyfikator gminy ((należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie, zgodnie z rozp. Rady
Ministrów z dnia 15.12.1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania
i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym
obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 157, poz.
1031 z późn. zm.)

6.

Klasa działalności - należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) określoną zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).

7.

Forma prawna beneficjenta (zaznacz krzyżykiem kod odpowiadający formie
prawnej)
przedsiębiorstwo państwowe
1.A
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
1.B
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w
1.C
rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do
których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo
państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które
posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu
przepisów o ochronie konkurencji i konsum.
beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D

1.D
2

8. Wielkość przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa zawartą w art. 1-6 załącznika do
rozporządzenia Komisji nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie nr 70/2001
w sprawie rozszerzenia jego zakresu o pomoc na badania i rozwój 1 (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004 r.,
str. 22)

Mikroprzedsiębiorstwo
Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Inne przedsiębiorstwo

W przypadku mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa należy wypełnić
poniższe punkty a i b.
a) typ przedsiębiorstwa
(zgodnie z definicją zawartą w w/w rozporządzeniu)
Przedsiębiorstwo niezależne
Przedsiębiorstwo partnerskie
Przedsiębiorstwo związane

b) dane przyjęte do określenia wielkości przedsiębiorstwa
(określone zgodnie z metodą przedstawioną w w/w rozporządzeniu)
W ostatnim roku
obrotowym

W poprzednim roku
obrotowym

Wielkość zatrudnienia
(w RJR - Rocznych Jednostkach Roboczych)

Przychody netto (w tys. euro*)
Suma bilansowa (w tys. euro*)
* według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego
W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej
progu zatrudnienia lub pułapu finansowego dla danej kategorii (wielkości) przedsiębiorcy,
uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa nastąpi tylko
wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie lat. W
przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, należy podać informacje oparte na
wiarygodnych szacunkach dokonanych w trakcie roku.

9. Stawka podatku dochodowego
(Należy podać najwyższą stawkę podatku dochodowego obowiązującą podatnika, odpowiednio od osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo zryczałtowanego podatku
dochodowego od niektórych przychodów. W przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią, że
wnioskowane przysporzenie finansowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
obowiązującym podatnika, wówczas należy wpisać „zwolnienie” i podać odpowiednią podstawę
prawną.)

%

1

najważniejsze akty prawa wspólnotowego z zakresu pomocy publicznej znajdują się na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

10. Czy przedsiębiorca należy do poniższych sektorów?
(Uwaga: przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej obowiązują definicje
sektorów pochodzące z prawa wspólnotowego. Mogą się one różnić od definicji
stosowanych w prawie krajowym.
wytwarzanie produktów rolnych
przetwórstwo lub obrót produktami rolnymi
rolnictwo

działalność związana z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi
imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art.
3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w
sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami
mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.)

rybołówstwo i akwakultura
drogowy

transport

inny

sektor węglowy (górnictwo węgla)
żaden z powyższych sektorów

11. Czy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej?
TAK

NIE

(Przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej jest przedsiębiorca, który traci zdolność do
konkurowania na rynku, co wyraża się w szczególności zmniejszeniem obrotów przedsiębiorstwa,
nadmierną zdolnością produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zyskowności lub stratą,
wzrostem zadłużenia lub niemożnością uzyskania bankowych kredytów, poręczeń lub gwarancji,
zwłaszcza gdy obniżenie zdolności do konkurowania na rynku powoduje, że:
a) w przypadku spółki kapitałowej - wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z
wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego, w tym
wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego,
b) w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyższa 50% wartości
majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę, w tym
wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku,
c) są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do objęcia postępowaniem upadłościowym).

12. Informacja o pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę
W tabeli należy podać informacje o pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 ostatnich lat
poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy . Dodatkowo, do wniosku o
pomoc de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w
tym okresie.
W przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie
rozpatrywania wniosku, należy przesłać informacje o takiej pomocy wraz z zaświadczeniem o
pomocy de minimis.

Lp.

Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa
prawna

Program
pomocowy / nr
decyzji albo
umowy*

Dzień
udzielenia
pomocy

Kwota
nominalna
pomocy
(w zł)

Forma
pomocy

Wartość
pomocy
brutto

Wartość
pomocy
brutto

(EDB)

(EDB)

(w zł)

(w euro)

1.
2.
3.
n.
SUMA:

* Należy wpisać program pomocy de minimis lub, w przypadku pomocy indywidualnej,
numer decyzji albo umowy.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy

(data, podpis)

(pieczęć Wnioskodawcy)

