
  

- -

:

wniosek korekta/zmiana wniosku 
2)

wycofanie wniosku
 3)

1.

1a.

-

nr posesji lokalu

1b.

-

nr posesji lokalu

2. Planowana data wydarzenia

od - -

dzień miesiąc

do - -

dzień miesiąc

IV. WNIOSKUJĘ O:

V. ZOBOWIĄZANIA

1)

2)

3)

4)

miejscowość ulica kod pocztowy poczta

miejscowość ulica kod pocztowy

Nazwa koła gospodyń wiejskich

lokalizacja wydarzenia

rok

poczta

rok

gmina powiat województwo

1. Planowane miejsce wydarzenia

zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przeciwko COVID – 19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień, 

oraz – w przypadku szczepionek dwudawkowych – zapewnienie szczepienia przeciwko COVID – 19 drugą dawką, zgodnie z §13zi ust. 10 pkt 6 lit. a)  rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 

2015 r., poz. 187, z późn. zm.),

przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu, zgodnie z §13zi ust. 10 pkt 6 lit. b) 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187, z późn. zm.)

Załącznik do Zarządzenia Prezesa ARiMR nr ……../2018 z dnia ……….. 2018 r.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej

dla koła gospodyń wiejskich na  realizację w terminie do 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących 

organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności 

do szczepień przeciwko COVID-19

I. CEL ZŁOŻENIA
1)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE

3. Numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

dzień miesiąc

gg mm

Adres do korespondencji

Znak sprawy - wypełnia ARiMR Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /data, godzina i pieczęć/

Siedziba koła gospodyń wiejskich

rok

zapewnienia w trakcie wydarzenia, co najmniej trzech aktywności, o których mowa w § 13zi ust.12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187, z późn. zm.),

przedłożenia sprawozdania z realizacji wydarzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego wydarzenia do kierownika biura powiatowego ARiMR, wraz z załącznikami o 

których mowa w  § 13zi ust.18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187, z późn. zm.).

przyznanie pomocy na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie 

dostępności do szczepień przeciwko COVID – 19, na które wstęp jest bezpłatny i które nie może trwać dłużej niż 3 dni.

III. PLANOWANE MIEJSCE I DATA WYDARZENIA

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

wniosków o przyznanie płatności

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Zobowiązuję się do:



1

1

2

3

4

5

1

2

1

2

1)

2)

3)

4)

5)

Czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania koła gospodyń 

wiejskich / pełnomocnik

4 5 6 72 3

VII. OŚWIADCZENIE O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ INNYCH POMOCACH O CHARAKTERZE POMOCY DE MINIMIS, zgodnie z 

ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uwaga:  Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub 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:

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

:

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

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

Lp.
Organ udzielający

pomocy

Podstawa prawna

otrzymanej pomocy

Dzień udzielenia

pomocy (dd-mm-rr)
3)

Forma i przeznaczenie 

pomocy

Wartość pomocy brutto

PLN EURO

W związku z ubieganiem się o pomoc na podstawie przepisów § 13zi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów

realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) oświadczam, że prowadzę przedsiębiorstwo (gospodarstwo), które

w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. U E L 1 87 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) spełnia kryterium 
1)

:

mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro,

małego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro,

średniego przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego całkowity bilans

roczny nie przekracza 43 mln euro,

przedsiębiorstwa nienależącego do żadnej z powyższych kategorii.

pomoc de minimis w rolnictwie

RAZEM :

Zobowiązuję się do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku zaistnienia zmian dotyczących informacji podanych w niniejszym formularzu.

X. INNE ZOBOWIĄZANIA

Data podpisania wniosku 

                       (dzień - miesiąc - rok)

Przyjmuję do wiadomości, że informacja o przyznaniu mi pomocy z publicznych środków finansowych, w tym przyznana kwota płatności z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla 

koła gospodyń wiejskich na  realizację w terminie do 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie 

dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, będzie publikowana na stronie internetowej UOKiK.

IX. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA I ZGODY WNIOSKODAWCY

Do wniosku dołączam:

0,00 0,00

UWAGA: Przykładowe formy pomocy de minimis, jaką w ciągu ostatnich trzech lat można było otrzymać w formule de minimis: 1) Ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego (ANR/KOWR); 2) Ulgi w opłacie składek na

ubezpieczenia społeczne (KRUS); 3) Ulgi podatkowe (jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe); 4) Ulgi w opłatach środowiskowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska); 5) Dotacje (Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

inna pomoc de minimis

Wniosek o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r., poz. 699)
 4)

W związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

(Dz. U. nr 53 z 2010 r. poz. 311 z poźn. zm.) oświadczam, że koło gospodyń wiejskich wnioskujące o pomoc jest osobą prawną i jednocześnie nie posiada formy prawnej takiej jak: 

przedsiębiorstwo państwowe, Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), 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 uprawninia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

VIII. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKACH

Wszystkie dane podane we wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz zostały przeze mnie podane dobrowolnie.

Znane mi są warunki otrzymania i zwrotu pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na  realizację w terminie do 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji 

wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, określone w § 13zi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187, z późn. 

zm.).

Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 t.j z późn. zm.).

pomoc de minimis w rybołówstwie

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC FINANSOWĄ



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

2)

3)

4)

Data podpisania wniosku 
Czytelny podpis osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania koła gospodyń wiejskich / 

pełnomocnik

(dzień - miesiąc - rok)

Adnotacje: 

administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl, lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt 2;

dotyczy koła, które nie posiada numeru ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 

przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r., poz. 699);

podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO we wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację w terminie do 30 września 2021 r.

inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, wynika z obowiązku zawartego w przepisach

prawa, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

zebrane Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe);

Pani / Pana dane osobowe zebrane na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji zadań, wynikających z art. 6 ust. 1 pkt

6, art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505), w związku z §13zi ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia

2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), tj. w celu przyznania pomocy finansowej

dla koła gospodyń wiejskich na realizację w terminie do 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do

szczepień przeciwko COVID-19;

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT;

Pani/Pana dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 5 związanych z przyznaniem pomocy

finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację w terminie do 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie

dostępności do szczepień przeciwko COVID-19 oraz przez okres 5 lat przewidziany na potrzeby archiwizacji, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została wypłacona pomoc.

Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi

roszczeniami przez administratora danych;

przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu

RODO;

XI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

z administratorem danych osobowych może Pani / Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2), 

dalej: „Rozporządzenie RODO”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:

dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2021r., poz.743), tj. dzień wydania decyzji o 

udzieleniu pomocy lub podpisania umowy w sprawie przyznania pomocy;

właściwe zaznaczyć znakiem X;   

na wezwanie Kierownika BP lub z inicjatywy Wnioskodawcy; 

w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych;


