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1704
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia informacje dotyczące:
1) wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwę,

b) adres miejsca zamieszkania albo
adres siedziby,
c) wielkość;

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„Wnioskodawca, z wyłączeniem wnioskodawcy, o którym mowa w § 2a, przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:”,

3) obowiązku zwrotu kwoty stanowiącej
równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy;

rcl

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2) rodzaju
prowadzonej
działalności
gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc;

„2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań
finansowych.”,

w.

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

ww

„3. Sprawozdań finansowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, nie przekazują mikro- i małe
przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 2
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87
i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia
w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz.
UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), ubiegające się
o pomoc publiczną udzielaną na warunkach
określonych w tym rozporządzeniu.”;

4) pomocy otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie
których wnioskodawca ubiega się
o pomoc.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1,
przekazuje się na formularzu informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną
niż pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”,
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b) w części A pkt 5 otrzymuje brzmienie:

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, z późn. zm.)

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 ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,
z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
inna forma prawna (podać jaka)

.........................…………………………………………….....................................................…
c) w części B:

— w tytule dodaje się na końcu odnośnik nr 2a oraz jego objaśnienie w brzmieniu:
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„2a) Punkty 5—7 nie dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Punkty 1 i 2 nie dotyczą przedsiębiorstw,
o których mowa wyżej, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia
wniosku o udzielenie pomocy publicznej).”,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

w.

„6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych
w pkt 5 wnioskodawca jest w stanie przezwyciężyć
trudności z nich wynikające?

® tak ® nie
® nie dotyczy

Jeśli tak, to w jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................…..........................
........…………………………….”,

— w pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
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„c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę?

® tak ® nie
® nie dotyczy

Jeśli tak, to w jaki sposób?
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................
......……………………………………………………………………………………………………………………
………………………...…..……”;

4) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załącznik nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

”,

Dziennik Ustaw Nr 254

— 17588 —
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14 dni od dnia ogłoszenia.
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§ 2. Do informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, złożonym
i nierozpatrzonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego
rozporządzenia.

Poz. 1704

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1704)
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