Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez biuro powiatowe
Agencji Restruktur yzacji i Modernizacji Rolnictwa
/pieczęć/

Age nc ja Restruk turyzacji i Mode rnizac ji Rolnictwa

Symbol formularza: W-1/

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
POSIADACZOWI CHRYZANTEM W PEŁNEJ FAZIE DOJRZAŁOŚCI
Wnioskuję o przyznanie Pomocy posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości jednocześnie
oświadczam, że jestem (zaznaczyć właściwe)
mikroprzedsiębiorstwem albo
małym albo średnim
przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/20141) i zagraża mi utrata płynności finansowej
w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowana epidemią COVID-19.

Numer dokumentu

I. CEL ZŁOŻENIA2)
Wniosek

Zmi ana do wn iosku
Znak sprawy

II. PODMIOT
01. Numer identyfikacyjny (jeśli został nadany)3)

02. Nazwisko / Nazwa pełna

05. PESEL4)
04.Nazwa organu założycielskiego jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

03. Imię / Nazwa skrócona

06. REGON
00. Nr telefonu

00. Adres email

07. Kod kraju. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości
/wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywat elstwa polskiego/

III. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA CHRYZANTEM W PEŁNEJ FAZIE DOJRZAŁOŚCI
00. Ilość doniczek chryzantem

00. Kod pocztowy

00. Miejscowość

00. Ilość doniczek chryzantem

00. Kod pocztowy

00. Kod pocztowy

00. Powiat

00. Województwo

00. Powiat

00. Powiat

00. Miejscowość

00. Ulica

00. Nr posesji

00. Nr lokalu

00. Nr posesji

00. Nr lokalu

00. Nr posesji

00. Nr lokalu

00. Nr posesji

00. Nr lokalu

00. Gmina

00. Ulica

00. Województwo

00. Nr lokalu

00. G mina

00. Ulica

00. Województwo

00. Nr posesji

00. G mina

00. Ulica

00. Miejscowość

00. Ilość doniczek chryzantem

00. Kod pocztowy

00. Powiat

00. Województwo

00. Miejscowość

00. Ilość doniczek chryzantem

00. G mina

00. Ulica

00. Miejscowość

00. Ilość doniczek chryzantem

00. Kod pocztowy

00. Powiat

00. Województwo

00. G mina

IV. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH ZAŁĄCZNIKACH

00. Do wniosku dołączam:
Oryginał wniosku o wpis do ewidencji producentów

5)

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
2) Właściwe zaznaczyć znakiem X.
3) Numer, nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z
2020 r. poz. 1206).
4) Dotyczy osób fizycznych.
5) Dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który jednocześnie składa wniosek o wpis do ewidencji producentów.
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V. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA
Ośw iadczam , że :
1) in for ma cje zawarte we wnio sku o raz jego załącznikach są prawdziwe i zgod ne ze sta nem fa ktycznym i prawnym i znane mi są sk utki odpowied zia lności karn ej wyn ika jące z
art. 297 § 1 i § 2 usta wy z dnia 6 czer wca 1997 Ko deks karny (Dz. U. z 20 20 r. poz. 144 4);
2) nie podleg am za ka zowi d ostępu do śro dkó w publicznych, o których mowa w art. 5 u st. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 7 sierpn ia 200 9 r. o finan sa ch publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 86 9, z pó źn. zm.), na pod stawie prawomocnego orzecze nia są du;
3) jestem świadomy/świadoma, że w przyp adku u stalen ia poważnej niezgodn ości/przedsta wie nia fa łszywych dowodów w celu otrzyman ia wsp arcia lub w wyniku zani edbani a n ie
dostarczen ia niezbędnych info rma cji, wspar cia odmawia się lub cofa si ę je w cało ści;
4) przyjmu ję d o wiad omości, że informacja o pr zyznaniu wniosko dawcy pomocy z pu blicznych śro dkó w finansowych, b ędzie publikow ana na str onie interne towej MRi RW.
Zobowiązuję się do:
1) niezwłoczn ego informowania na piśmi e A gencji Restruktur yzacji i Mode rnizacj i Rolnictwa :
a) o każdym fakcie , któ ry może mieć wpływ na nien ależne lub n admierne pr zyznanie po mo cy fin ansowej, o bjętej wn ioskie m o pr zyz nan ie pomocy w szczególno ści w zakresie
zaprzestan ia prowadzenia pro dukcji we wskaza nym we wnio sku za kre sie,
b) o zakazie dostę pu d o środków p ubliczn ych, o których mowa w a rt. 5 u st. 3 pkt 4 ustawy z dn ia 27 sie rpnia 20 09 r. o finan sach pub licznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 , z
późn. zm.) , na p odstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczo nym w stosu nku do mnie po złożeniu wniosku o przyzna nie pomocy;
2) umożli wie nia wstęp u osobom upoważnionym do wykonywania czyn ności kon tro lnych na teren mojego gospodar stwa roln ego, okazani a d oku me ntó w potwie rdzających d ane
zawarte we wniosku o przyzna nie pomocy, a także zapewnie nia niezbędn ej p omocy przy wykonywaniu czynno ści kon tro lnych.

00. Data i podpis wnioskodawcy

data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

.....................................................................................................................................
czytelny podpis rolnika lub pełnomocnika / osoby uprawnionej do reprezentacji

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy osób fizycznych oraz pełnomocnika
W związku z 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), zwanego dalej "Rozporządzeniem",
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że:
1) Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych,
zwanym
dalej
Administratorem
danych
jest
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa.
2) Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
3) Administrator danych 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.
4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, tj. gdy jest to niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.
5) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia
listopada 2020
.. ., tj. obsługi wniosku o przyznanie pomocy.
6) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom kontrolnym, podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie
przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT, wykonawcom kontroli na miejscu.
7) Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o którym
mowa w pkt 5. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwar zanie danych
będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych. Ponadto, okres przechowywania
danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do prowadzenia archiwizacji.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania w przypadkach określonych w Rozporządzeniu.
9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo wniesieni a skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia we wniosku o przyznanie pomocy, wynika z obowiązku zawartego w
przepisach powszechnie obowiązujących, a konsekwencją niepodania tych danych osobowych po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia braków będzie
pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

VII. ADNOTACJE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
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