
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/246 

z dnia 3 lutego 2016 r. 

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy, które 
należy stosować w zgłoszeniach w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 

obszarach wiejskich 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso
wania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 1 ), w szczególności jego art. 33, 

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 ( 2 ) ustanowiono przepisy dotyczące formularza, treści i innych 
szczegółów zgłaszania pomocy państwa. Przewidziano w nim, że dodatkowe informacje potrzebne do oceny 
środków pomocy państwa zgodnie z rozporządzeniami, wytycznymi, zasadami ramowymi i innymi dokumentami 
mającymi zastosowanie do pomocy państwa są dostarczane na formularzach informacji uzupełniających określo
nych w części III załącznika I do tego rozporządzenia. 

(2) Ponadto rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że jeżeli odpowiednie wytyczne lub zasady ramowe 
zostaną zmienione lub zastąpione, Komisja przyjmuje odpowiadające im formularze informacyjne. 

(3) Po przyjęciu przez Komisję Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 ( 3 ) zasady stosowane przez Komisję przy ocenie 
zgodności środków pomocy państwa z rynkiem wewnętrznym uległy zmianie. Niezbędne jest zatem zastąpienie 
formularzy zgłaszania pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym określonych w części III załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 794/2004. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 794/2004, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia.
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 9. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, 
s. 1). 

( 3 ) Dz.U. C 204 z 1.7.2014, s. 1, zmienione Dz.U. C 390 z 24.11.2015, s. 4.



 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący

PL L 51/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016



 

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 części III.12.A–III.12.Q otrzymują brzmienie: 

„CZĘŚĆ III 12 

OGÓLNY FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY WYTYCZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA 
W SEKTORACH ROLNYM I LEŚNYM ORAZ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Proszę zauważyć, że niniejszy ogólny formularz informacyjny dotyczący zgłoszenia pomocy państwa ma zastosowanie do 
wszystkich sektorów objętych Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich w latach 2014–2020 ( 1 ) („wytyczne”). Ponadto w przypadku wszystkich środków objętych wytycznymi należy 
podać istotne informacje. 

0. WSPÓLNE ZASADY OCENY 

1. Czy środek pomocy państwa jest zgodny z następującymi wspólnymi zasadami oceny? 

 środek wnosi wkład w osiągnięcie jasno określonego celu leżącego we wspólnym interesie 

 istnienie potrzeby interwencji państwa: środek pomocy państwa musi być ukierunkowany na sytuację, 
w której pomoc może spowodować istotną poprawę, jaka nie może nastąpić w wyniku działania rynku; 
poprawę tej sytuacji osiąga się poprzez usunięcie dobrze określonej niedoskonałości rynku; 

 odpowiedniość środka pomocy: proponowany środek pomocy musi być właściwym instrumentem polityki do 
osiągnięcia celu leżącego we wspólnym interesie; 

 efekt zachęty: pomoc musi zmienić zachowanie przedmiotowego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstw) w taki 
sposób, aby zaangażowało się ono w dodatkową działalność, której nie podjęłoby bez przyznanej pomocy 
lub którą podjęłoby w ograniczonym zakresie lub w inny sposób; 

 proporcjonalność pomocy (pomoc ograniczona do niezbędnego minimum): kwota pomocy musi być ograni
czona do minimum niezbędnego do pobudzenia działalności w danym sektorze; 

 uniknięcie nadmiernych negatywnych skutków dotyczących konkurencji i handlu między państwami człon
kowskimi: negatywne skutki pomocy muszą być wystarczająco ograniczone, tak aby ogólny wpływ środka 
był pozytywny; 

 przejrzystość pomocy: państwom członkowskim, Komisji, podmiotom gospodarczym oraz opinii publicznej 
należy zapewnić łatwy dostęp do wszystkich stosownych przepisów oraz do informacji na temat pomocy 
przyznawanej na ich podstawie. 

2. Czy środek pomocy państwa pociąga za sobą jeden z następujących elementów nierozerwalnie wiążących się 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej? 

 zobowiązanie beneficjenta do posiadania siedziby w danym państwie członkowskim lub prowadzenia więk
szej części działalności w tym państwie ( 2 ); 

 zobowiązanie beneficjenta do korzystania z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych; 

 ograniczenie możliwości beneficjentów w zakresie wykorzystania wyników działalności badawczej, 
rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach członkowskich; 

 inne elementy nierozerwalnie wiążące się z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

Jeśli w przypadku któregoś z tych punktów odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że na podstawie pkt 
(41) wytycznych pomoc tego typu nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym.
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( 1 ) Dz.U. C 204 z 1.7.2014, s. 1, zmienione Dz.U. C 390 z 24.11.2015, s. 4. 
( 2 ) Dozwolony jest jednak wymóg posiadania w momencie wypłaty pomocy zakładu lub oddziału w państwie członkowskim przyzna

jącym pomoc.



 

1. WKŁAD W OSIĄGNIĘCIE CELU LEŻĄCEGO WE WSPÓLNYM INTERESIE 

1.1. Czy przedmiotowa pomoc zapewni rentowną produkcję żywności i promowanie efektywnego i zrównoważonego 
wykorzystania zasobów w celu osiągnięcia inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego? 

 tak  nie 

1.2. Czy przedmiotowa pomoc jest ściśle związana z WPR i spójna z celami polityki rozwoju obszarów wiejskich, 
o których mowa w pkt (10) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (44) wytycznych pomoc tego typu nie może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

1.3. W przypadku produktów rolnych, czy przedmiotowa pomoc jest zgodna z zasadami wspólnej organizacji rynków 
produktów rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (44) wytycznych pomoc tego typu nie może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

Cele rozwoju obszarów wiejskich 

1.4. W odniesieniu do środków pomocy zbliżonych do środków pomocy na rozwój obszarów wiejskich czy państwa 
członkowskie mogą wykazać, w jaki sposób pomoc państwa jest zgodna i spójna z odpowiednimi programami 
rozwoju obszarów wiejskich? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, tego rodzaju dokumentacja musi towarzyszyć zgłoszeniu. 

Dodatkowe warunki dotyczące pomocy inwestycyjnej zgłaszanej indywidualnie w ramach programu pomocy 

1.5. Przyznając pomoc w ramach programu dla zgłoszonych indywidualnie projektów inwestycyjnych czy organ 
przyznający może potwierdzić, że wybrany projekt przyczyni się do realizacji celów programu i tym samym 
do realizacji celów pomocy w zakresie sektorów rolnego i leśnego oraz obszarów wiejskich? W tym celu państwo 
członkowskie może oprzeć się na informacjach przedłożonych przez wnioskodawcę, w których muszą być 
opisane pozytywne skutki inwestycji. 

 tak  nie 

Cele środowiskowe 

1.6. Czy zgłoszenie dotyczące pomocy państwa zawiera ocenę dotyczącą tego, czy oczekuje się, że działanie objęte 
pomocą będzie miało wpływ na środowisko? 

 tak  nie 

1.7. Czy pomoc będzie miała wpływ na środowisko? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, państwo członkowskie musi przedstawić wraz ze zgłoszeniem informacje wyka
zujące, że środek pomocy nie spowoduje naruszenia obowiązujących przepisów Unii w zakresie ochrony środo
wiska. 

1.8. W przypadku gdy zgłaszana jest pomoc państwa, która stanowi część programu rozwoju obszarów wiejskich, czy 
wymogi środowiskowe w odniesieniu do tego rodzaju środka pomocy państwa są identyczne z wymogami 
środowiskowymi dla środka rozwoju obszarów wiejskich? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (52) wytycznych pomoc tego typu nie może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym.
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2. ODPOWIEDNIOŚĆ POMOCY 

2.1. Czy zgłoszona pomoc jest jednocześnie przewidziana w odpowiednim programie rozwoju obszarów wiejskich? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy państwo członkowskie może wykazać przewagę takiego instrumentu pomocy 
krajowej w porównaniu do przedmiotowego środka programu rozwoju obszarów wiejskich? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.2. W odniesieniu do pomocy inwestycyjnej, która nie jest objęta rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1305/2013 ( 1 ) jako część programu rozwoju obszarów wiejskich lub jako dodatkowe finansowanie na 
taki rozwój obszarów wiejskich, czy pomoc jest przyznawana w formie, która przynosi bezpośrednią korzyść 
majątkową (np. dotacje bezpośrednie, zwolnienia lub ulgi podatkowe, składki na ubezpieczenie społeczne lub 
inne obowiązkowe opłaty itp.)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, państwo członkowskie musi wykazać, dlaczego inne potencjalnie mniej zakłó
cające formy pomocy, takie jak zaliczki zwrotne, lub formy pomocy oparte na instrumentach dłużnych lub 
kapitałowych (np. niskooprocentowane pożyczki lub dotacje na spłatę odsetek, gwarancje państwowe lub inny 
sposób udostępnienia kapitału na preferencyjnych warunkach) są mniej odpowiednie. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.3. Czy pomoc wchodzi w zakres ram pomocy dla sektora leśnego o celach dotyczących ekologii, ochrony i rekreacji, 
o których mowa w części II rozdział 2 sekcja 2.8 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, państwo członkowskie musi wykazać, że cele w zakresie ekologii, ochrony 
i rekreacji, które mają zostać osiągnięte, nie mogą zostać osiągnięte przy pomocy środków w zakresie leśnictwa 
zbliżonych do środków rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w części II rozdział 2 sekcje 2.1–2.7 
wytycznych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.4. Czy środek obejmuje jedną z następujących kategorii pomocy? 

 pomoc na pokrycie kosztów działalności w zakresie badań rynkowych, koncepcji i projektowania produktu 
i na przygotowanie wniosków o uznanie systemów zapewniania jakości 

 pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne 

 pomoc na usługi doradcze 

 pomoc na usługi zastępowania rolników 

 pomoc na działania promocyjne
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( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).



 

 pomoc na rekompensatę kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i ich zwalczania 

 pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej 

Proszę zauważyć, że pomoc musi być przyznawana ostatecznym beneficjentom pośrednio, w naturze, w formie 
subsydiowanych usług. W takich przypadkach pomoc musi być wypłacana podmiotom świadczącym dane usługi 
lub realizującym działania. 

3. EFEKT ZACHĘTY 

3.1. Czy beneficjent przedłoży wniosek o przyznanie pomocy państwu członkowskiemu przed każdorazowym 
rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działania, a wniosek będzie zawierał przynajmniej następu
jące dane: nazwę i wielkość przedsiębiorstwa, opis projektu lub działania, w tym miejsce oraz termin jego 
rozpoczęcia i zakończenia, kwotę pomocy niezbędną do przeprowadzenia projektu i koszty kwalifikowalne? 

 tak  nie 

Jeżeli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (70) wytycznych przedmiotowa pomoc nie 
może zostać uznana za zgodną z wewnętrznym rynkiem, chyba że pomoc ta wchodzi w zakres jednej z kategorii 
wymienionych w pytaniu 3.6. niniejszego ogólnego formularza informacyjnego. 

3.2. Czy pomoc będzie przyznana dużym przedsiębiorstwom? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy beneficjenci wyjaśnią we wniosku, jak wyglądałaby sytuacja w przypadku 
nieotrzymania pomocy (tj. w scenariuszu alternatywnym) i przedstawią dokumenty na poparcie opisanego we 
wniosku scenariusza alternatywnego? 

 tak  nie 

3.3. Czy pomoc dotyczy pomocy inwestycyjnej przyznanej na dostosowanie do norm dla dużych przedsiębiorstw 
zgodnie z pkt (148) lit. c) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy dane przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do udowodnienia, że w razie 
nieotrzymania pomocy byłoby zagrożone likwidacją? 

 tak  nie 

3.4. W przypadku pomocy przyznawanej dużym przedsiębiorstwom, czy organ przyznający pomoc skontroluje 
wiarygodność scenariusza alternatywnego i potwierdzi, że pomoc wywołuje wymagany efekt zachęty? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (73) wytycznych scenariusz alternatywny 
jest wiarygodny, jeśli opiera się na faktach i odwołuje się do czynników decyzyjnych obowiązujących w momencie 
podejmowania przez beneficjenta decyzji o przedmiotowym projekcie lub działaniu. 

3.5. Czy pomoc ma formę zwolnień podatkowych; czy jest przyznana MŚP oraz czy spełnione są następujące 
warunki: 

a) program pomocy daje uprawnienia do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez dalszej 
ingerencji ze strony państwa członkowskiego; oraz 

b) dany program pomocy został przyjęty i wszedł w życie przed rozpoczęciem prac nad realizacją projektu lub 
działań objętych pomocą ( 1 )? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(73) wytycznych.
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( 1 ) Proszę zwrócić uwagę, że ten drugi wymóg nie ma zastosowania w przypadku kolejnych wersji programu pomocy fiskalnej pod 
warunkiem że dana działalność była już objęta poprzednimi programami pomocy w formie korzyści podatkowych.



 

3.6. Czy pomoc można zaklasyfikować do jednej z następujących kategorii pomocy opisanych w wytycznych: 

a) programy pomocy na scalanie gruntów rolnych i leśnych zgodnie z częścią II sekcje 1.3.4 i 2.9.2 wytycznych 
oraz systemy pomocy na cele ekologii, ochrony lub rekreacji zgodnie z częścią II sekcja 2.8 wytycznych, oraz 
gdy: 

(i) program pomocy daje uprawnienia do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez 
dalszej ingerencji ze strony państwa członkowskiego; 

(ii) program pomocy został przyjęty i wszedł w życie zanim beneficjent poniósł koszty kwalifikowalne 
zgodnie z częścią II sekcje 1.3.4, 2.9.2 i 2.8. wytycznych; oraz 

(iii) program pomocy obejmuje wyłącznie MŚP? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

b) pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 oraz z dyrektywą 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (ramową dyrektywą wodną) ( 1 ) przyznawana MŚP zgodnie z częścią II sekcja 
1.1.6 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

c) pomoc na rzecz obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami przyzna
wana zgodnie z częścią II sekcja 1.1.7 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

d) pomoc na naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub nadzwyczajnymi wydarzeniami 
przyznawana zgodnie z częścią II sekcja 1.2.1.1 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

e) pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne 
z klęską żywiołową przyznawana zgodnie z częścią II sekcja 1.2.1.2 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

f) pomoc mająca na celu wyrównanie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin, ich 
kontroli i zwalczania oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych tymi chorobami zwierząt lub 
działaniem szkodników roślin zgodnie z częścią II sekcja 1.2.1.3 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych.
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( 1 ) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1) (ramowa dyrektywa wodna).



 

g) pomoc na pokrycie kosztów związanych z wywozem i zniszczeniem padłych zwierząt gospodarskich przy
znawana zgodnie z częścią II sekcja 1.2.1.4 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

h) pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione, przyznawana zgodnie z częścią II 
sekcja 1.2.1.5 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

(i) pomoc na naprawienie szkód spowodowanych przez zwierzęta o statusie regulowanym przez prawo, przy
znawana zgodnie z częścią II sekcja 2.8.5 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

j) pomoc inwestycyjna na dostosowanie do norm, przyznawana zgodnie z pkt (148) lit. a) i b) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

k) pomoc inwestycyjna na dostosowanie do norm przyznana MŚP zgodnie z pkt (148) lit. c) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

l) pomoc na inwestycje na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w gospodarstwach rolnych 
zgodna z częścią II sekcja 1.1.1.2 wytycznych, z wyjątkiem pomocy indywidualnej przekraczającej 
500 000 EUR dla jednego przedsiębiorstwa na jeden projekt inwestycyjny? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

m) pomoc inwestycyjna na dostosowanie do norm, przyznawana zgodnie z pkt (464) lit. b), c) i d) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

n) pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa i leśnictwa zgodnie z częścią II sekcje 
1.3.6 i 2.9.1 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

o) pomoc na utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu 
wiejskiego i obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej zgodnie z pkt (644) lit. e) wytycznych, z wyjątkiem 
pomocy inwestycyjnej powiązanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi, krajobrazem wiejskim 
i obszarami o wysokiej wartości przyrodniczej, która przekracza progi powodujące obowiązek zgłoszenia, 
określone w pkt (37) lit. c) wytycznych? 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

p) pomoc na sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin i wsi na obszarach wiejskich i ich podsta
wowych usług oraz na plany ochrony obszarów Natura 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości 
przyrodniczej oraz plany zarządzania takimi obszarami zgodnie z pkt (644) lit. a) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

q) pomoc na naprawę szkód w lasach, spowodowanych pożarami, klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi 
zjawiskami klimatycznymi, szkodnikami roślin, chorobami zwierząt, katastrofami oraz zjawiskami związa
nymi ze zmianą klimatu zgodnie z częścią II sekcja 2.1.3 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

r) pomoc na pokrycie kosztów zwalczania rozprzestrzeniania się szkodników i chorób drzew i zapobiegania mu 
oraz pomoc na naprawę szkód wyrządzonych przez szkodniki i choroby drzew zgodnie z częścią II sekcja 
2.8.1 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie mają zastosowania pkt (70)–(74) wytycznych. 

Pomoc inwestycyjna podlegająca indywidualnemu zgłoszeniu 

3.7. W odniesieniu do pomocy inwestycyjnej podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu, czy państwo członkowskie 
musi dostarczyć jasne dowody na to, że pomoc w istocie wpłynęła na wybór inwestycji? 

 tak  nie 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, proszę określić w jaki sposób pomoc wywarła taki wpływ: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (76) wytycznych, aby umożliwić komple
ksową ocenę, państwo członkowskie musi dostarczyć nie tylko informacje dotyczące projektu objętego pomocą, 
lecz również wyczerpujący opis scenariusza alternatywnego, zgodnie z którym beneficjent nie otrzymałby 
pomocy od żadnego organu publicznego. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (76) wytycznych pomoc tego typu nie może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

Proszę zauważyć, że jeśli nie jest znany żaden konkretny scenariusz alternatywny, istnienie efektu zachęty można 
zakładać, jeśli występuje niedopasowanie poziomu płynności, tj. kiedy koszty inwestycji przekraczają wartość 
bieżącą netto (WBN) zysków z działalności operacyjnej zapewnionych przez inwestycję zgodnie z oczekiwaniami 
opartymi na biznesplanie ex ante. 

4. PROPORCJONALNOŚĆ I KUMULACJA POMOCY 

4.1. Czy kwota pomocy przekroczy koszty kwalifikowalne? 

 tak  nie
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Jeśli tak, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (82) wytycznych pomoc tego typu nie może zostać uznana za 
proporcjonalną i nie może zostać przyznana. 

4.2. Czy pomoc wchodzi w zakres sekcji 1.1.3 i 1.2.2 części II wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że nie ma zastosowania pkt (82) wytycznych. 

4.3. Czy przyznając pomoc, organ przyznający obliczy maksymalną intensywność pomocy i kwotę pomocy? 

 tak  nie 

Jeżeli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że jest to warunek określony w pkt (85) wytycznych. 

4.4. Czy koszty kwalifikowalne będą uzasadnione jasną, szczegółową i aktualną dokumentacją? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że obliczając intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne, należy uwzględnić kwoty przed 
potrąceniem podatku lub innych opłat. Proszę również zauważyć, że podatek od wartości dodanej (VAT) nie 
kwalifikuje się do pomocy, z wyjątkiem przypadków, gdy nie istnieje możliwość odzyskania go zgodnie z krajo
wymi przepisami dotyczącymi VAT. 

4.5. Czy pomoc przyznaje się w formie innej niż dotacja? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy kwotę pomocy wyraża się jako ekwiwalent dotacji brutto? 

 tak  nie 

4.6. Czy pomoc wypłacana jest w kilku ratach? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy pomoc będzie dyskontowana do jej wartości w momencie przyznania 
pomocy? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że koszty kwalifikowalne muszą być dyskontowane do ich wartości na dzień przyznania 
pomocy. Ponadto jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania stosuje się stopę dyskontową obowiązu
jącą w dniu przyznania pomocy. 

4.7. Czy pomoc jest przyznawana w formie korzyści podatkowych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp dyskontowych 
obowiązujących w momencie realizacji korzyści podatkowej? 

 tak  nie 

4.8. Czy pomoc dotyczy pomocy inwestycyjnej na obszarach wiejskich? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że maksymalna intensywność pomocy na duże projekty 
inwestycyjne musi zostać zredukowana do dostosowanej kwoty pomocy, jak określono w pkt (35).31 wytycz
nych. Ponadto duże projekty inwestycyjne nie mogą korzystać ze zwiększonej intensywności pomocy dla MŚP.
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4.9. W przypadku gdy zobowiązania, o których mowa w części II sekcje 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 i 3.4 wytycznych są 
wyrażone w jednostkach innych niż te, które są wymienione w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 
1305/2013, państwa członkowskie mogą obliczać płatności na podstawie tych innych jednostek. Czy w takich 
przypadkach państwo członkowskie zapewnia przestrzeganie maksymalnych kwot rocznych? 

 tak  nie 

4.10. W odniesieniu do środków lub rodzajów operacji, o których mowa w części II sekcje 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 
2.2, 2.3, 3.4 i 3.5 wytycznych, państwa członkowskie mogą ustalić kwotę pomocy na podstawie standardowych 
założeń dotyczących dodatkowych kosztów i utraconych dochodów. W tych przypadkach państwo członkowskie 
musi zapewnić, aby obliczenia i odpowiadająca im pomoc: 

 obejmowały jedynie elementy dające się zweryfikować 

 opierały się na danych liczbowych opracowanych na podstawie odpowiedniej wiedzy fachowej 

 zawierały jasne informacje o źródle zastosowanych danych liczbowych 

 były zróżnicowane w celu uwzględnienia uwarunkowań regionalnych lub lokalnych oraz rzeczywistego 

 nie zawierały elementów związanych z kosztami inwestycji. 

Dodatkowe warunki dotyczące pomocy inwestycyjnej objętej obowiązkiem indywidualnego zgłoszenia oraz pomocy inwestycyjnej dla 
dużych przedsiębiorstw w ramach zgłoszonych programów 

4.11. W przypadku pomocy inwestycyjnej podlegającej indywidualnemu zgłoszeniu, czy kwota pomocy odpowiada 
dodatkowym kosztom netto realizacji inwestycji w danym obszarze, wynikającym z porównania z alternatywnym 
scenariuszem braku pomocy? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że co do zasady, pomoc inwestycyjna podlegająca obowiązkowi 
zgłoszenia indywidualnego zostanie uznana za ograniczoną do minimum. 

4.12. Czy pomoc inwestycyjna przyznawana jest dużym przedsiębiorstwom w ramach zgłoszonych programów? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy państwo członkowskie zapewnia ograniczenie do minimum kwoty 
pomocy zgodnie z podejściem opierającym się na dodatkowych kosztach netto? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że kwota pomocy nie powinna przekraczać minimum niezbędnego do zapewnienia, by projekt 
był wystarczająco rentowny, np. nie powinna prowadzić do podniesienia jego wewnętrznej stopy zwrotu (WSZ) 
powyżej zwykłej stopy zwrotu stosowanej przez przedsiębiorstwo w innych podobnych projektach inwestycyj
nych lub, jeśli takie stopy nie są dostępne, do zwiększenia wewnętrznej stopy zwrotu powyżej kosztu kapitału 
przedsiębiorstwa jako całości lub zysków zwykle odnotowywanych w danym sektorze. 

4.13. Jeśli odpowiedź na pytanie 4.12 jest twierdząca, to czy państwo członkowskie zapewnia, aby kwota pomocy 
odpowiadała dodatkowym kosztom netto realizacji inwestycji w danym obszarze, wynikającym z porównania 
z alternatywnym scenariuszem braku pomocy? 

 tak  nie 

Metodę wyjaśnioną w pkt (96) wytycznych należy stosować, przyjmując maksymalną intensywność pomocy za 
wartość maksymalną. 

4.14. Czy pomoc dotyczy pomocy inwestycyjnej podlegającej obowiązkowi zgłoszenia indywidualnego? 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że Komisja sprawdzi, czy kwota pomocy przekracza 
minimum konieczne do zapewnienia, by projekt był wystarczająco rentowny, korzystając z metody, o której 
mowa w pkt (96) wytycznych. Obliczenia stosowane podczas analizy efektu zachęty można wykorzystać również 
do oceny proporcjonalności pomocy. 

4.15. Proszę wykazać proporcjonalność na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt (77) wytycznych. Wymóg 
ten nie ma zastosowania do pomocy inwestycyjnej związanej z produkcją podstawową produktów rolnych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Kumulacja pomocy 

4.16. Czy zgłoszona pomoc będzie przyznawana równolegle w ramach kilku programów lub łączona z pomocą ad 
hoc? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy łączna kwota pomocy państwa na działanie lub projekt nie przekracza 
limitów określonych przez pułapy pomocy ustanowione w wytycznych? 
 tak  nie 

4.17. Czy zgłoszona pomoc będzie miała możliwe do wyodrębnienia koszty kwalifikowalne? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to czy ta pomoc będzie kumulowana z jakąkolwiek inną pomocą państwa? 
 tak  nie 

Jeśli tak, czy środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca to proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (100) wytycznych pomoc, w przypadku 
której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne, jest kumulowana z jakąkolwiek inną pomocą państwa w odnie
sieniu do tych samych — pokrywających się częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych. Jednak czy 
taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy 
mających zastosowanie do tej pomocy zgodnie z wytycznymi? 
 tak  nie 

4.18. Czy pomoc dopuszczona zgodnie z wytycznymi będzie kumulować się z pomocą de minimis? 
 tak  nie 

Jeśli tak, czy w tym przypadku pomoc jest kumulowana w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych 
i czy taka kumulacja powoduje przekroczenie intensywności pomocy lub kwoty pomocy określonych w wytycz
nych? 
 tak  nie 

4.19. Czy pomoc dla sektora rolnego kumulowana jest z płatnościami, o których mowa w art. 81 ust. 2 i art. 82 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych i czy w wyniku 
takiej kumulacji intensywność pomocy lub kwota pomocy przekroczą pułapy określone w wytycznych? 
 tak  nie 

4.20. Czy pomoc łączy pomoc państwa z finansowaniem unijnym zarządzanym centralnie przez instytucje, agencje, 
wspólne przedsięwzięcia lub inne unijne organy? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, w przypadku gdy fundusze unijne nie są bezpośrednio ani pośrednio kontrolo
wane przez państwo członkowskie, do określenia, czy przestrzegane są progi powodujące obowiązek zgłoszenia, 
maksymalne intensywności pomocy i pułapy, uwzględnia się wyłącznie pomoc państwa, pod warunkiem że 
łączna kwota finansowania publicznego przyznanego w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych 
nie przekracza najkorzystniejszych stóp finansowania określonych w odpowiednich przepisach prawa Unii. 

4.21. Czy pomoc dotyczy pomocy na inwestycje zmierzające do przywrócenia potencjału produkcji rolnej, o której 
mowa w pkt (143) lit. e) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że tej pomocy nie należy kumulować z pomocą na 
wyrównanie szkód materialnych, o której mowa w części II sekcje 1.2.1.1, 1.2.1.2 i 1.2.1.3 wytycznych. 

Proszę zauważyć, że należy wykluczyć podwójne finansowanie praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu 
i środowiska na podstawie części II sekcje 1.1.5.1, 1.1.6, 1.1.8 i 3.5 wytycznych i podobnych praktyk, o których 
mowa w art. 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ( 1 ). Również klauzula 
rewizji przewidziana w pkt (724) wytycznych ma zapewnić uniknięcie podwójnego finansowania. 

4.22. Czy pomoc dotyczy pomocy na rozpoczęcie działalności przez grupy producentów i organizacje w sektorze 
rolnym, o której mowa w sekcji 1.1.4 części II wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że nie należy jej kumulować z pomocą na rozpoczęcie 
działalności przez grupy producentów i organizacje w sektorze rolnym, określoną w art. 27 rozporządzenia (UE) 
nr 1305/2013. 

4.23. Czy pomoc dotyczy pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i pomocy na rozwój małych 
gospodarstw rolnych, o której mowa w części II sekcja 1.1.2 wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że pomocy tej nie należy kumulować z pomocą na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników i pomocą na rozwój małych gospodarstw, 
o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, jeżeli w wyniku takiej 
kumulacji kwota pomocy przekroczyłaby kwoty określone w wytycznych. 

5. WPŁYW NA KONKURENCJĘ I WYMIANĘ HANDLOWĄ 

5.1. W odniesieniu do pomocy inwestycyjnej na rzecz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
w sektorze leśnictwa i na obszarach wiejskich, czy państwo członkowskie może wykazać, że wszelkie negatywne 
skutki będą ograniczone do minimum, uwzględniając np. wielkość danego projektu, indywidualne i całkowite 
kwoty pomocy, spodziewanych beneficjentów oraz charakterystyczne cechy danych sektorów? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5.2. W odniesieniu do pomocy inwestycyjnej na rzecz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 
w sektorze leśnictwa i na obszarach wiejskich, czy państwo członkowskie przedłożyło jakąkolwiek ocenę skut
ków, którą dysponowało, jak również oceny ex post przeprowadzone dla podobnych, realizowanych wcześniej 
programów, aby umożliwić Komisji ocenę spodziewanych negatywnych skutków programu pomocy? 

 tak  nie
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5.3. W odniesieniu do negatywnych skutków indywidualnej pomocy inwestycyjnej na przetwórstwo i wprowadzanie 
do obrotu produktów rolnych i na obszarach wiejskich, aby ustalić i ocenić potencjalne zakłócenia konkurencji 
i wymiany handlowej, czy państwo członkowskie przedłożyło w zgłoszeniu dowody umożliwiające Komisji 
ustalenie właściwych rynków produktowych (tj. produktów dotkniętych zmianą w zachowaniu beneficjenta 
pomocy) oraz konkurentów i klientów/konsumentów, na których ma ona wpływ? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę uzasadnić. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

6. PRZEJRZYSTOŚĆ 

6.1. Czy państwo członkowskie zapewnia publikowanie na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy 
państwa, na poziomie krajowym lub regionalnym, następujących informacji? 

 pełnego tekstu programu pomocy oraz przepisów wykonawczych lub podstawy prawnej do tego programu 
pomocy indywidualnej, lub odpowiedniego linku do tych informacji; 

 nazwy organu(-ów) przyznającego(-ych) pomoc; 

 tożsamości poszczególnych beneficjentów, formy i wysokości pomocy dla każdego beneficjenta, daty przy
znania pomocy, rodzaju przedsiębiorstwa (MŚP/duże przedsiębiorstwo), regionu, w którym beneficjent ma 
swoją siedzibę (poziom NUTS II), i głównego sektora gospodarczego, w którym beneficjent prowadzi swoją 
działalność (na poziomie grupy NACE). Wymóg ten może zostać uchylony w odniesieniu do pomocy 
indywidualnej, która nie przekracza następujących progów: 

i. 60 000 EUR dla beneficjentów zajmujących się produkcją podstawową produktów rolnych; 

ii. 500 000 EUR dla beneficjentów w sektorach przetwórstwa produktów rolnych, wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych, leśnictwa lub prowadzących działalność wykraczającą poza art. 42 Traktatu. 

6.2. Proszę potwierdzić, że w przypadku programów pomocy w formie ulg podatkowych, informacje dotyczące 
poszczególnych kwot pomocy podawane są w następujących przedziałach (w mln EUR): 

 od 0,06 do 0,5 jedynie w przypadku produkcji podstawowej produktów rolnych 

 od 0.5. do 1 

 od 1 do 2 

 od 2 do 5 

 od 5 do 10 

 od 10 do 30 

 30 i więcej 

6.3. Proszę potwierdzić, że takie informacje: 

 zostaną opublikowane po podjęciu decyzji o przyznaniu pomocy 

 będą przechowywane przez przynajmniej 10 lat
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 będą dostępne dla ogółu społeczeństwa bez ograniczeń ( 1 ) 

Proszę zwrócić uwagę, że państwa członkowskie nie mają obowiązku przedstawiania tego rodzaju informacji 
przed dniem 1 lipca 2016 r. ( 2 ). 

6.4. W przypadku przyznania pomocy indywidualnej, czy państwo członkowskie opublikuje informacje na temat 
przyznawania pomocy indywidualnej na stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa, o której mowa w pkt 
(128) wytycznych? 

 tak  nie 

6.5. Jeśli odpowiedź jest przecząca, informacje na temat przyznania pomocy indywidualnej nie są publikowane 
ponieważ: 

 wchodzi ona w zakres rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz 

 jest ona współfinansowana przez EFRROW lub przyznana jako dodatkowe finansowanie krajowe na takie 
współfinansowane środki oraz 

 informacje o przyznaniu pomocy indywidualnej zostały już opublikowane zgodnie z art. 111, 112 i 113 
rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 ( 3 ). 

W takim przypadku państwo członkowskie powinno zamieścić odniesienie do strony internetowej, o której 
mowa w art. 111 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, na stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa, 
o której mowa w pkt (128) wytycznych. 

7. INNE ZAGADNIENIA 

7.1. Czy środek pomocy dotyczy pomocy na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub do państw 
członkowskich, która byłaby bezpośrednio związana z ilościami wywożonymi, pomocy uwarunkowanej pierw
szeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów importowanych, pomocy na tworzenie 
i obsługę sieci dystrybucji lub pomocy na pokrycie jakichkolwiek innych wydatków związanych z działalnością 
wywozową? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że taka pomoc nie będzie dopuszczona. 

Proszę zauważyć, że pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych, kosztów badań bądź też 
kosztów usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek 
nie stanowi zwykle pomocy wywozowej. 

7.2. Czy system finansowania, np. opłaty parafiskalne, stanowi integralną część środka pomocy? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, system finansowania musi zostać zgłoszony. 

8. RODZAJ POMOCY 

Wykaz rodzajów pomocy objętych wytycznymi: 

1. Pomoc na rzecz przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji podstawowej, prze
twarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych 

1.1. Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
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( 1 ) Informacje te muszą zostać opublikowane w terminie sześciu miesięcy od daty przyznania pomocy (lub, w przypadku pomocy 
w formie ulgi podatkowej, w ciągu jednego roku od daty złożenia deklaracji podatkowej). W przypadku pomocy niezgodnej 
z prawem, państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia publikacji tych informacji ex post, najpóźniej w ciągu sześciu 
miesięcy od daty decyzji Komisji. Informacje muszą być dostępne w formacie umożliwiającym wyszukiwanie i pozyskiwanie danych 
oraz ich łatwe publikowanie w internecie, na przykład w formacie CSV lub XML. 

( 2 ) Publikacja informacji dotyczących pomocy przyznanej przed dniem 1 lipca 2016 r. oraz, w przypadku pomocy podatkowej, 
publikacja pomocy, o którą wnioskowano lub którą przyznano przed dniem 1 lipca 2016 r., nie będzie wymagana. 

( 3 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej 
polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 
2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).



 

1.1.1. Pomoc inwestycyjna 

1.1.1.1. Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach 
rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych 

1.1.1.2. Pomoc na inwestycje na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w gospodarstwach 
rolnych 

1.1.1.3. Pomoc na inwestycje związane z przenoszeniem budynków rolniczych 

1.1.1.4. Pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych 

1.1.2. Pomoc na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na rozwój małych gospodarstw rolnych 

1.1.3. Pomoc na przenoszenie gospodarstw rolnych 

1.1.4. Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów w sektorze rolnym 

1.1.5. Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz związane z dobrostanem zwierząt 

1.1.5.1. Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne 

1.1.5.2. Pomoc na zobowiązania związane z dobrostanem zwierząt 

1.1.6. Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą 
wodną 

1.1.7. Pomoc na rzecz obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 

1.1.8. Pomoc na rzecz rolnictwa ekologicznego 

1.1.9. Pomoc na uczestnictwo producentów produktów rolnych w systemach jakości 

1.1.10. Pomoc na rzecz wsparcia technicznego w sektorze rolnym 

1.1.10.1. Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne 

1.1.10.2. Pomoc na usługi doradcze 

1.1.10.3. Pomoc na usługi zastępowania rolników 

1.1.11. Pomoc na współpracę w sektorze rolnym 

1.2. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 

1.2.1. Pomoc z tytułu wyrównania szkód w produkcji rolnej lub w środkach produkcji rolnej oraz w celu 
zapobiegania stratom 

1.2.1.1. Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami 
nadzwyczajnymi 

1.2.1.2. Pomoc na naprawę szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do 
klęski żywiołowej 

1.2.1.3. Pomoc na pokrycie kosztów zapobiegania chorobom zwierząt i szkodnikom roślin i zwalczania ich 
oraz pomoc na wyrównanie strat spowodowanych chorobami zwierząt lub działaniem szkodników 
roślin 

1.2.1.4. Pomoc dotycząca padłych zwierząt gospodarskich
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1.2.1.5. Pomoc przeznaczona na naprawę szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione 

1.2.1.6. Pomoc na opłacenie składek ubezpieczeniowych 

1.2.1.7. Pomoc na wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania 

1.2.2. Pomoc na likwidację zdolności produkcyjnych 

1.2.2.1. Likwidacja zdolności produkcyjnych ze względów związanych ze zdrowiem ludzi, zwierząt lub roślin 
bądź z przyczyn sanitarnych, etycznych lub środowiskowych 

1.2.2.2. Likwidacja zdolności produkcyjnych z innych powodów 

1.3. Inne rodzaje pomocy w sektorze rolnym 

1.3.1. Pomoc dla sektora produkcji zwierzęcej 

1.3.2. Pomoc na działania promocyjne dotyczące produktów rolnych 

1.3.3. Pomoc dla regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego 

1.3.4. Pomoc na rzecz scalania gruntów rolnych 

1.3.5. Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw 

1.3.6. Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rolnym 

2. Pomoc w sektorze leśnym, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), przyznana jako dodatkowe finansowanie krajowe na współfinanso
wane środki pomocy lub wyłącznie jako pomoc państwa 

2.1. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów 

2.1.1. Pomoc na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego 

2.1.2. Pomoc na zakładanie systemów rolno-leśnych 

2.1.3. Pomoc na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych, niekorzyst
nych zjawisk klimatycznych porównywalnych z klęską żywiołową, innych niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych, działania szkodników roślin i katastrof oraz na wyrównanie związanych z nimi szkód 

2.1.4. Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska 

2.1.5. Pomoc na inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w pozyskiwanie, przetwarzanie 
i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych 

2.1.6. Pomoc na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
leśnictwa 

2.2. Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami leśnymi Natura 2000 

2.3. Pomoc na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów 

2.4. Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze leśnym 

2.5. Pomoc na usługi doradcze w sektorze leśnym 

2.6. Pomoc na współpracę w sektorze leśnym 

2.7. Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów
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2.8. Inne rodzaje pomocy dla sektora leśnego na rzecz realizacji celów w zakresie ekologii, ochrony 
i rekreacji 

2.8.1. Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, których głównym celem jest utrzy
manie lub przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu 

2.8.2. Pomoc na utrzymanie i poprawę jakości gleby oraz zapewnienie równomiernego i zdrowego wzrostu 
drzew w sektorze leśnym 

2.8.3. Przywracanie i utrzymanie naturalnych ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk przyrodni
czych zwierząt w sektorze leśnym 

2.8.4. Pomoc na utrzymanie dróg w celu zapobiegania pożarom lasów 

2.8.5. Pomoc na naprawienie szkód spowodowanych w lasach przez zwierzęta o statusie regulowanym przez 
prawo 

2.8.6. Pomoc na ustanowienie planów urządzenia lasu 

2.9. Pomoc w sektorze leśnym dostosowana do środków pomocy dla rolnictwa 

2.9.1. Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rolnym 

2.9.2. Pomoc na scalanie gruntów leśnych 

3. Środki pomocy na obszarach wiejskich współfinansowane przez EFRROW lub przyznane jako dodat
kowe finansowanie krajowe na takie współfinansowane środki 

3.1. Pomoc na inwestycje dotyczące przetwarzania produktów rolnych na produkty nierolne, produkcji 
bawełny lub inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej 

3.2. Pomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich 

3.3. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 

3.4. Pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne dla innych zarządców gruntów oraz przed
siębiorstw na obszarach wiejskich, które nie prowadzą działalności w sektorze rolnym 

3.5. Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami Natura 2000 dla innych zarządców 
gruntów 

3.6. Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne na obszarach wiejskich 

3.7. Pomoc na usługi doradcze na obszarach wiejskich 

3.8. Pomoc na przystępowanie rolników do systemów jakości bawełny lub środków spożywczych 

3.9. Pomoc na działania informacyjne i promocyjne dotyczące bawełny i środków spożywczych objętych 
systemami jakości 

3.10. Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich 

3.11. Pomoc na ustanowienie funduszy wspólnego inwestowania
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1.1.1.1. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE PRODUKCJI PODSTAWOWEJ PRODUKTÓW ROLNYCH 

Ten formularz dotyczy pomocy państwa na rzecz inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w gospodar
stwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych opisanych w części II rozdział I sekcja 1.1.1.1 Wytycznych Unii 
Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1.1. Czy inwestycje, na które przeznaczona jest pomoc, zwiększą produkcję ponad ograniczenia lub limity wsparcia 
unijnego na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa wprowadzone 
przez wspólną organizację rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego, finansowanymi przez Euro
pejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.2. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych są jednymi 
beneficjentami tej pomocy? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. POMOC NA INWESTYCJE W RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PODSTAWOWĄ PRODUKTÓW ROLNYCH 

2.1. Czy jeden lub więcej beneficjentów prowadzi inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 
i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych? 

 tak  nie 

2.2. Jeśli odpowiedź jest przecząca, czy inwestycje dotyczą rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 
i prawnych wykorzystywanych przez jednego lub więcej beneficjentów? 

 tak  nie 

2.3. Czy pomoc jest ukierunkowana na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne 
związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych lub produkcją biopaliw w gospodarstwach? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę nie odpowiadać na pytania 2.4–2.17. 

2.4. Czy inwestycje są dokonywane w produkcję biopaliw w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE ( 1 )? 

 tak  nie 

2.5. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.4 brzmi „tak”, czy zdolność produkcyjna instalacji produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych kwalifikujących się do pomocy nie przekracza równowartości średniego rocznego zużycia paliwa 
transportowego w gospodarstwie rolnym? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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( 1 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, 
s. 16).



 

2.6. Czy wytwarzane paliwo jest zbywane na rynku? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.7. Czy inwestycje dokonywane są w produkcję energii cieplnej lub elektrycznej ze źródeł odnawialnych w gospodar
stwach rolnych? 
 tak  nie 

2.8. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.7 jest twierdząca: 

a) czy celem kwalifikujących się do pomocy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych jest zaspo
kajanie własnych potrzeb gospodarstw rolnych w zakresie energii? 
 tak  nie 

oraz 

b) czy zdolność produkcyjna kwalifikujących się do pomocy instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawial
nych nie przekracza ekwiwalentu łącznego średniego rocznego zużycia energii cieplnej i elektrycznej w danym 
gospodarstwie rolnym, łącznie z gospodarstwem domowym rolnika? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź na lit. a) lub b) jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać 
uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

2.9. W odniesieniu do energii elektrycznej czy przestrzegany jest limit rocznego zużycia na własne potrzeby? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.10. W przypadku gdy więcej niż jedno gospodarstwo rolne przeprowadza inwestycje w wytwarzanie energii lub 
w produkcję biopaliw w gospodarstwach, w jaki sposób kumuluje się średnie roczne zużycie? 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.11. Czy istnieją minimalne normy dotyczące efektywności energetycznej inwestycji, które zużywają lub produkują 
energię na szczeblu krajowym? 
 tak  nie 

2.12. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.11 jest twierdząca, to czy istnieje wymóg zachowania zgodności z tymi normami, 
o których mowa w pytaniu 2.11? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.13. Czy pomoc przeznaczona jest szczególnie na inwestycje w instalacje, których głównym celem jest produkcja 
energii elektrycznej z biomasy? 
 tak  nie 

2.14. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.13 jest twierdząca, to czy przedmiotowe instalacje wykorzystują minimalny odsetek 
energii cieplnej wyprodukowanej w określony przez państwa członkowskie sposób? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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2.15. Czy ustanowiono progi na poziomie państwa członkowskiego dla maksymalnej proporcji zbóż i innych upraw 
roślin wysokoskrobiowych, upraw cukrowych i upraw roślin oleistych wykorzystywanych do produkcji bioenergii, 
w tym biopaliw, dla różnych typów instalacji? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.16. Czy pomoc dla projektów w zakresie bioenergii jest ograniczona do bioenergii, która spełnia odpowiednie 
kryteria zrównoważonego rozwoju ustanowione w prawodawstwie Unii, w tym w art. 17 ust. 2–6 dyrektywy 
2009/28/WE? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.17. Czy zdolność produkcyjna instalacji przekracza średnie roczne zużycie beneficjenta lub beneficjentów? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że państwa członkowskie muszą spełniać warunki określone 
w Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 
2014–2020 ( 1 ), chyba że pomoc taka zostanie zwolniona z obowiązku zgłoszenia (np. poprzez ogólne rozporzą
dzenie w sprawie wyłączeń blokowych ( 2 )). 

2.18. Który z poniższych celów ma realizować inwestycja? 
 a) poprawa ogólnej efektywności i zrównoważonego charakteru gospodarstwa rolnego, w szczególności 

poprzez zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i przestawienie produkcji; 
 b) poprawa stanu środowiska naturalnego, higieny lub norm dobrostanu zwierząt, pod warunkiem że cele 

danej inwestycji wykraczają poza obowiązujące normy Unii; 
 c) tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa, 

w tym dostępem do gruntów rolnych, scalaniem gruntów i poprawą ich stanu, dostawą i oszczędnościami 
energii i wody; 

Jeśli uwzględniony jest inny rodzaj działania aby zrealizować ten cel, proszę wyszczególnić: 

................................................................................................................................................................................................. 
 d) wypełnienie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym ochrona różnorodności biologicznej 

gatunków i siedlisk oraz zwiększanie użyteczności publicznej obszaru Natura 2000 lub innych systemów 
o wysokiej wartości przyrodniczej, o ile inwestycje mają charakter nieprodukcyjny; 

Jeśli uwzględniony jest inny rodzaj działania aby zrealizować ten cel, proszę wyszczególnić: 

................................................................................................................................................................................................. 
 e) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń nadzwy

czajnych lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych z klęskami żywiołowymi, chorób 
zwierząt i działania szkodników roślin lub przez zwierzęta chronione oraz zapobiegania szkodom 
powodowanym przez ww. zdarzenia i czynniki; 

Jeśli uwzględniony jest inny rodzaj działania aby zrealizować ten cel, proszę wyszczególnić: 

................................................................................................................................................................................................. 
 f) rozpoczynanie działalności przez młodych rolników po raz pierwszy jako kierujących gospodarstwem 

rolnym w odniesieniu do inwestycji mających na celu zapewnienie zgodności z normami Unii mającymi 
zastosowanie do produkcji rolnej, w tym normami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.
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Proszę zauważyć, że ten cel uzasadnia udzielenie pomocy inwestycyjnej na okres maksymalnie 24 
miesięcy od daty podjęcia działalności. Czy ten termin jest przestrzegany? 

 tak  nie 
 g) wdrożenie w Chorwacji dyrektywy Rady 91/676/EWG (dyrektywy azotanowej) ( 1 ) w okresie maksymalnie 

czterech lat od daty przystąpienia zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 tej dyrektywy; 

 h) zgodność z nowymi wymogami dotyczącymi przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze 
podstawowej produkcji rolnej nałożonymi przez prawo unijne. 

Proszę zauważyć, że ten cel uzasadnia udzielenie pomocy inwestycyjnej na okres maksymalnie 12 
miesięcy od daty, kiedy te nowe wymogi nałożone prawodawstwem Unii stały się obowiązujące dla 
przedmiotowego przedsiębiorstwa. Czy ten termin jest przestrzegany? 

 tak  nie 
 i) inne (proszę wyszczególnić): 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

Jeżeli inwestycja dotyczy realizacji innych celów, proszę zauważyć, że pomoc na inwestycje w gospodar
stwach rolnych nie może zostać przyznana na inwestycje, które nie dążą do realizacji żadnego z celów 
wymienionych w lit. a) do h). 

2.19. Czy koszty kwalifikowalne obejmują? 

 a) koszty budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości. 

Czy koszty nabycia gruntów były równe lub niższe od 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej 
operacji? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, czy dana operacja związana jest z ochroną środowiska? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach można dopuścić 
wyższy odsetek. 

Proszę przedstawić informacje dotyczące wyjątkowych i należycie uzasadnionych okoliczności, aby 
Komisja mogła ocenić dany przypadek. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 b) zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia do wartości rynkowej danych aktywów; 

 c) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takie jak honoraria architektów, 
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego, w tym studia wykonalności; studia wykonalności pozostają wydatkami kwalifikowal
nymi, nawet jeśli na podstawie ich rezultatów nie dokonuje się żadnych wydatków, o których mowa 
w lit. a) i b);
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 d) zakup lub opracowanie oprogramowania komputerowego i zakup patentów, licencji, praw autorskich 
i znaków towarowych; 

 e) wydatki na inwestycje nieprodukcyjne związane z celami określonymi w pkt (143) lit. d) wytycznych; 

 f) w przypadku inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego 
w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń nadzwyczajnych lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych 
porównywalnych z klęskami żywiołowymi, chorób zwierząt lub szkodników roślin i przez zwierzęta 
chronione koszty kwalifikowalne mogą obejmować koszty poniesione na przywrócenie potencjału 
produkcji do poziomu sprzed wystąpienia tych zdarzeń; 

 g) w przypadku inwestycji mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez klęski żywiołowe, 
zdarzenia nadzwyczajne, niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęsk żywiołowych, 
choroby zwierząt lub szkodniki roślin i szkodom powodowanym przez zwierzęta chronione koszty 
kwalifikowalne mogą obejmować koszty określonych działań zapobiegawczych, których celem jest ogra
niczanie skutków tego typu prawdopodobnych zdarzeń. 

 h) inne (proszę podać): 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

2.20. Czy koszty kwalifikowalne obejmują? 

 a) zakup praw do produkcji, uprawnień do płatności i roślin jednorocznych; 

 b) sadzenie roślin jednorocznych; 

 c) zakup zwierząt, z wyjątkiem inwestycji realizowanych w odniesieniu do: 

(i) zakupu zwierząt na potrzeby celu, o którym mowa w pkt (143) lit. e) wytycznych; 

oraz 

(ii) zakupu zwierząt hodowlanych w celu poprawy jakości genetycznej stada; w odniesieniu do tej 
wyjątkowej sytuacji należy spełnić warunki określone w pytaniu 2.23 niniejszego formularza infor
macji uzupełniających; 

 d) inwestycje służące dostosowaniu do obowiązujących norm Unii, z wyjątkiem przypadków, o których 
mowa w pkt (148) wytycznych; 

 e) inne niż wymienione w pkt (144) wytycznych koszty związane z umowami leasingu, takie jak marża 
leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne i koszty ubezpieczenia; 

 f) kapitał obrotowy. 

Jeśli objęte są koszty, o których mowa w lit. a) do f), to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

2.21. Czy koszty kwalifikowalne obejmują inwestycje realizowane w odniesieniu do celu, o którym mowa w pkt (143) 
lit. e) wytycznych? 

 tak  nie 

2.22. Czy koszty kwalifikowalne obejmują zakup zwierząt hodowlanych w celu poprawy jakości genetycznej stada? 

 tak  nie 

2.23. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.22 jest twierdząca, to czy są spełnione następujące warunki? 

 a) pomoc może być przyznawana wyłącznie na zakup zwierząt hodowlanych w celu poprawy jakości 
genetycznej stad bydła opasowego, owiec i kóz;
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 b) do pomocy kwalifikują się tylko inwestycje, których celem jest poprawa jakości genetycznej stada poprzez 
zakup wysokiej jakości zwierząt hodowlanych – samców, jak i samic – zarejestrowanych w księgach 
hodowlanych; 

 c) w przypadku zastępowania istniejącego stada hodowlanego pomoc może zostać przyznana wyłącznie na 
zastąpienie zwierząt, które nie są zarejestrowane w księgach hodowlanych; 

 d) do otrzymania pomocy kwalifikują się jedynie aktywni zawodowo rolnicy; 

 e) zakupione zostają wyłącznie zwierzęta, które przez określony czas gwarantują optymalny potencjał 
hodowlany; w tym celu za kwalifikowalne uznaje się samice zakupione wyłącznie przed urodzeniem 
przez nie pierwszego miotu; 

 f) zakupione zwierzęta należy trzymać w stadzie przez co najmniej cztery lata. 

Proszę zauważyć, że kryteria wymienione w lit. a) do f) muszą być łącznie spełnione w przypadku pomocy 
inwestycyjnej w tym szczególnym przypadku, aby była ona uznana za zgodną z wewnętrznym rynkiem. 

2.24. W odniesieniu do nawadniania na nowych i istniejących obszarach nawadnianych czy spełnione są następujące 
warunki? 

 a) Komisja otrzymała plan gospodarowania wodami w dorzeczu, zgodny z wymogami ramowej dyrektywy 
wodnej, dotyczący całego obszaru, na którym realizowana będzie inwestycja, oraz wszelkich innych 
obszarów, na które dana inwestycja może mieć wpływ; 

 b) środki wchodzące w życie zgodnie z planem gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 
ramowej dyrektywy wodnej i mające znaczenie dla sektora rolniczego zostały określone w odnośnym 
programie środków; 

 c) w ramach inwestycji stosowany jest system pomiaru wody umożliwiający pomiar zużycia wody na 
poziomie wspieranej inwestycji lub zostanie on wprowadzony; 

 d) inwestycja dotycząca ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadnia
jącej kwalifikuje się tylko jeśli jej ocena ex ante wykazała, że potencjalnie przyniesie ona od 5 % do 25 % 
oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejących instalacji lub infrastruktury; 

 e) jeżeli inwestycja ma wpływ na jednolite części wód podziemnych lub powierzchniowych, których stan ze 
względu na ilość wody został w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony 
jako gorszy niż dobry: 

 (i) inwestycja musi zapewniać efektywne zmniejszenie zużycia wody na poziomie inwestycji wyno
szące co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej dzięki tej inwestycji; 

 (ii) w przypadku inwestycji pojedynczego gospodarstwa rolnego inwestycja musi doprowadzić 
również do zmniejszenia całkowitego zużycia wody w gospodarstwie sięgającego co najmniej 
50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej na poziomie inwestycji; całkowite zużycie wody 
w gospodarstwie musi obejmować wodę sprzedawaną przez gospodarstwo rolne; 

 f) żaden z warunków określonych w lit. e) nie ma zastosowania, ponieważ dokonywana jest inwestycja 
w istniejącą instalację, która wpływa jedynie na efektywność energetyczną, lub w utworzenie zbiornika 
lub w wykorzystywanie odzyskanej wody, co nie wpływa na jednolitą część wód podziemnych lub 
powierzchniowych; 

 g) w przypadku inwestycji, która prowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru, mającej wpływ 
na daną jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych: 

 (i) stan jednolitej części wód w odniesieniu do ilości wody nie został określony jako mniej niż 
dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu; oraz 

 (ii) analiza środowiskowa pokazuje, że inwestycja nie będzie miała znaczącego negatywnego 
oddziaływania na środowisko. Taka analiza oddziaływania na środowisko musi być przeprowa
dzona lub zatwierdzona przez właściwy organ i może również dotyczyć grupy gospodarstw 
rolnych.
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Proszę zauważyć, że dwa kryteria wymienione w ppkt (i) oraz (ii) muszą być łącznie spełnione w przy
padku pomocy inwestycyjnej w tym szczególnym przypadku, aby została ona uznana za zgodną 
z wewnętrznym rynkiem. 

 h) warunek wymieniony w lit. g) ppkt (i) nie ma zastosowania w przypadku inwestycji, która prowadzi do 
powiększenia netto nawadnianego obszaru jeśli: 
 (i) inwestycja jest połączona z inwestycją w istniejącą instalację nawadniającą lub element infra

struktury nawadniającej, co do której w ocenie ex ante uznano, że potencjalnie przyniesie ona 
od 5 % do 25 % oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji 
lub infrastruktury; oraz 

 (ii) inwestycja zapewnia efektywne zmniejszenie zużycia wody na poziomie całej inwestycji wyno
szące co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej dzięki tej inwestycji w istnie
jącą instalację nawadniającą lub element infrastruktury; 

Proszę zauważyć, że dwa kryteria wymienione w ppkt (i) oraz (ii) muszą być łącznie spełnione, aby nie 
miał zastosowania warunek, o którym mowa w lit. g) ppkt (i). 

 i) warunek, o którym mowa w lit. g) ppkt (i) nie ma zastosowania do inwestycji w utworzenie nowych 
instalacji nawadniających zaopatrywanych w wodę z istniejącego zbiornika zatwierdzonych przez 
właściwe organy przed dniem 31 października 2013 r., jeśli spełnione są następujące warunki: 
 (i) dany zbiornik został uwzględniony w odpowiednim planie gospodarowania wodami 

w dorzeczu i podlega wymogom kontroli przewidzianym w art. 11 ust. 3 lit. e) ramowej 
dyrektywy wodnej; 

 (ii) w dniu 31 października 2013 r. obowiązywał maksymalny limit całkowitego poboru z tego 
zbiornika albo minimalny wymagany poziom przepływu w jednolitych częściach wód zasila
nych z tego zbiornika; 

 (iii) maksymalny limit lub minimalny wymagany poziom przepływu, o którym mowa w ppkt (ii) 
niniejszej litery jest zgodny z warunkami określonymi w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej; 
oraz 

 (iv) dana inwestycja nie spowoduje, że pobór wody przekroczy maksymalny limit obowiązujący 
w dniu 31 października 2013 r., lub nie doprowadzi do zmniejszenia poziomu przepływu 
w zasilanych jednolitych częściach wód poniżej minimalnego wymaganego poziomu obowią
zującego w dniu 31 października 2013 r. 

Proszę zauważyć, że cztery kryteria, o których mowa w ppkt (i) do (iv) muszą być łącznie spełnione aby 
nie miał zastosowania warunek, o którym mowa w lit. g) ppkt (i). 

2.25. Czy obszary, które nie są nawadniane, ale na których w niedalekiej przeszłości była czynna instalacja nawadnia
jąca, w przypadkach do ustalenia i uzasadnienia przez państwo członkowskie, zostały uznane za obszary nawad
niane do celów ustalenia powiększenia netto nawadnianego terenu? 
 tak  nie 

2.26. W przypadku nawadniania od dnia 1 stycznia 2017 r. czy dane państwo członkowskie zagwarantuje w odnie
sieniu do obszaru dorzecza, w którym będzie miała miejsce inwestycja, wkład różnych zastosowań wody do 
odzyskiwania kosztów usług wodnych przez sektor rolny zgodnego z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy ramowej 
dyrektywy wodnej uwzględniając, w stosownych przypadkach, społeczne, środowiskowe i gospodarcze skutki 
odzyskiwania oraz warunki geograficzne i klimatyczne w danym regionie lub regionach? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.27. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako wartość procentowa kwoty kwalifikowalnych 
kosztów inwestycji: 

a) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych; 

b) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego;
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c) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem dyrektywy azotanowej w Chorwacji 
zgodnie z pkt (148) lit. b) wytycznych; 

d) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych i we wszystkich regionach, 
w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na mieszkańca był mniejszy 
niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca wynosi powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27; 

e) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w pozostałych regionach; 

f) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych na zakup zwierząt hodowlanych, o których mowa w pkt (147) 
wytycznych. 

2.28. Jeśli intensywność pomocy, o której mowa w pytaniu 2.27 niniejszego uzupełniającego formularza informacyj
nego jest wyższa od przewidzianej w pkt (152) wytycznych, proszę wyjaśnić czy zastosowanie ma jeden z poniż
szych wyjątków umożliwiających podwyższenie o 20 punktów procentowych: 

 a) młodzi rolnicy lub rolnicy, którzy rozpoczęli działalność w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy; 

 b) inwestycje zbiorowe, takie jak obiekty magazynowe wykorzystywane przez grupę rolników lub obiekty 
wykorzystywane do przygotowywania produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu; oraz projekty 
zintegrowane obejmujące szereg środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, w tym 
środki powiązane z łączeniem się organizacji producentów; 

 c) inwestycje na obszarach, na których występują ograniczenia naturalne lub inne szczególne ograniczenia, 
dokonywane zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; 

 d) operacje finansowane w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI), na przykład inwestycje 
w nową stajnię w gospodarstwie, umożliwiającą testowanie nowej metody chowu zwierząt, którą opra
cowano w ramach grupy operacyjnej złożonej z rolników, naukowców oraz organizacji pozarządowych 
zajmujących się dobrostanem zwierząt; 

 e) inwestycje na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm w zakresie 
dobrostanu zwierząt, o których mowa w pkt (143) lit. b) wytycznych; w tym przypadku podwyższona 
intensywność pomocy przewidziana w tym punkcie ma zastosowanie jedynie do dodatkowych kosztów, 
które są niezbędne do osiągnięcia poziomu przekraczającego obwiązujące normy UE, i które nie wiążą się 
ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych; 

 f) inwestycje mające na celu poprawę stabilności gospodarstwa rolnego, o których mowa w pkt (143) lit. a) 
wytycznych, a które związane są ze zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi i rolnictwem 
ekologicznym zgodnie z częścią II sekcja 1.1.5.1 i 1.1.8 wytycznych. 

Proszę zauważyć, że maksymalna łączona stawka pomocy nie może przekroczyć 90 % kosztów inwestycji, aby 
pomoc została uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

2.29. Na zasadzie odstępstwa od pułapów kosztów kwalifikowalnych określonych w pkt (152) i (153) wytycznych 
proszę określić maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji 
nieprodukcyjnych, o których mowa w pkt (143) lit. d) i inwestycji na rzecz przywrócenia potencjału produk
cyjnego, o których mowa pkt (143) lit. e) wytycznych: 

................... kwoty kosztów kwalifikowalnych. 

Proszę zauważyć, że maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowalnych. 

2.30. Na zasadzie odstępstwa od pułapów kosztów kwalifikowalnych określonych w pkt (152) i (153) wytycznych 
proszę określić maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji 
w celach prewencyjnych, o których mowa w pkt (143) lit. e) wytycznych: 

................... kwoty kosztów kwalifikowalnych. 

Proszę zauważyć, że maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć 80 % kosztów kwalifikowalnych 
z jednym wyjątkiem, o którym mowa w pytaniach 2.31 i 2.32.
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2.31. Czy inwestycja w celach prewencyjnych realizowana jest wspólnie przez co najmniej dwóch beneficjentów? 
 tak  nie 

2.32. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.31 jest twierdząca, to proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną 
jako wartość procentową kosztów kwalifikowalnych. 

................... kwoty kosztów kwalifikowalnych. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.1.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA INWESTYCJE NA RZECZ ZACHOWANIA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

Ten formularz dotyczy pomocy państwa na inwestycje na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w gospodarstwach 
rolnych opisane w części II rozdział I sekcja 1.1.1.2 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1.1. Czy inwestycje, na które przeznaczona jest pomoc, zwiększą produkcję ponad ograniczenia lub limity wsparcia 
unijnego na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa wprowadzone 
przez wspólną organizację rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego, finansowanymi przez Euro
pejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR)? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.2. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych są jednymi 
beneficjentami tej pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. POMOC NA INWESTYCJE NA RZECZ ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO 
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 

2.1. Czy dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w formie naturalnych krajobrazów i budynków, które zostały 
formalnie uznane za dziedzictwo kulturowe lub przyrodnicze przez właściwe organy publiczne zainteresowanego 
państwa członkowskiego, odnosi korzyści z pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.2. Czy koszty kwalifikowalne obejmują? 
 a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe; 
 b) prace remontowo-budowlane; 
 c) inne (proszę wyszczególnić): ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

Jeśli koszty kwalifikowalne obejmują koszty inne niż te wymienione w lit. a) i b), to proszę zauważyć, że 
przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym.
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2.3. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako wartość procentowa kwoty kwalifikowalnych 
kosztów inwestycji, a w lit. f) poniżej proszę podać kwotę w EUR/rok: 

a) w przypadku inwestycji służących zachowaniu elementów majątku produkcyjnego gospodarstw rolnych i pod 
warunkiem że inwestycje nie wiążą się z jakimkolwiek zwiększeniem zdolności produkcyjnych: 

(i) ................... kwoty kosztów rzeczywistych poniesionych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub 
innymi szczególnymi ograniczeniami, zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; 

(ii) ................... kwoty kosztów rzeczywistych poniesionych w regionach słabiej rozwiniętych; 

(iii) ................... kwoty kosztów rzeczywistych poniesionych na innych obszarach; 

b) w przypadku zwiększenia zdolności produkcyjnych: 

(i) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych; 

(ii) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego; 

(iii) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych związanych z wdrożeniem dyrektywy azotanowej w Chor
wacji zgodnie z pkt (148) lit. b) wytycznych; 

(iv) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych i we wszystkich regionach, 
w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na mieszkańca był 
mniejszy niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca wynosi 
powyżej 75 % średniego PKB w UE-27; 

(v) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w pozostałych regionach; 

(vi) .................... kwoty kosztów kwalifikowalnych na zakup zwierząt hodowlanych, o których mowa w pkt 
(147) wytycznych. 

Jeśli intensywność pomocy, o której mowa w ppkt (i) do (vi) niniejszego pytania jest wyższa od przewidzianej 
w pkt (152) wytycznych, proszę wyjaśnić czy zastosowanie ma jeden z poniższych wyjątków umożliwiających 
podwyższenie o 20 punktów procentowych: 

 a) młodzi rolnicy lub rolnicy, którzy rozpoczęli działalność w okresie pięciu lat poprzedzających 
złożenie wniosku o przyznanie pomocy; 

 b) inwestycje zbiorowe, takie jak obiekty magazynowe wykorzystywane przez grupę rolników lub 
obiekty wykorzystywane do przygotowywania produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu; 
oraz projekty zintegrowane obejmujące szereg środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 
1305/2013, w tym środki powiązane z łączeniem się organizacji producentów; 

 c) inwestycje na obszarach, na których występują ograniczenia naturalne lub inne szczególne ograni
czenia, dokonywane zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; 

 d) operacje finansowane w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI), na przykład inwe
stycje w nową stajnię w gospodarstwie, umożliwiającą testowanie nowej metody chowu zwierząt, 
którą opracowano w ramach grupy operacyjnej złożonej z rolników, naukowców oraz organizacji 
pozarządowych zajmujących się dobrostanem zwierząt; 

 e) inwestycje na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm w zakresie 
dobrostanu zwierząt, o których mowa w pkt (143) lit. b) wytycznych; w tym przypadku podwyższona 
intensywność pomocy przewidziana w tym punkcie ma zastosowanie jedynie do dodatkowych kosz
tów, które są niezbędne do osiągnięcia poziomu przekraczającego obwiązujące normy UE, i które nie 
wiążą się ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych;

PL L 51/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016



 

 f) inwestycje mające na celu poprawę stabilności gospodarstwa rolnego, o których mowa w pkt (143) lit. 
a) wytycznych, a które związane są ze zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi i rolnic
twem ekologicznym zgodnie z częścią II sekcja 1.1.5.1 i 1.1.8 wytycznych. 

Proszę zauważyć, że maksymalna łączona stawka pomocy nie może przekroczyć 90 % kosztów inwestycji, aby 
pomoc została uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

c) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych dodatkowej pomocy przyznanej w celu pokrycia dodatkowych 
kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów tradycyjnych, niezbędnych do zachowania 
elementów dziedzictwa w budynkach zlokalizowanych w gospodarstwach rolnych; 

d) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych pomocy, o której mowa w lit. a), b) i c), w przypadku gdy 
inwestycja dotyczy małej infrastruktury; 

e) ................... kwoty poniesionych kosztów inwestycji kapitałowych mających na celu zachowanie nieprodukcyj
nych składników dziedzictwa znajdujących się w gospodarstwach rolnych, posiadających wartość archeolo
giczną lub historyczną; 

f) ................... EUR na rok na prace remontowo-budowlane. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.1.3. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z PRZENOSZENIEM 
BUDYNKÓW ROLNICZYCH 

Ten formularz dotyczy pomocy państwa na rzecz inwestycji związanych z przenoszeniem budynków rolniczych opisanych w części II 
rozdział 1 sekcja 1.1.1.3 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach 
wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1.1. Czy inwestycje, na które przeznaczona jest pomoc, zwiększą produkcję ponad ograniczenia lub limity wsparcia 
unijnego na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa wprowadzone 
przez wspólną organizację rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego, finansowanymi przez Euro
pejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR)? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.2. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych są jednymi 
beneficjentami tej pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. POMOC NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z PRZENOSZENIEM BUDYNKÓW ROLNICZYCH 

2.1. Czy przeniesienie budynku rolniczego służy realizacji celu leżącego w interesie publicznym określonego w odpo
wiednich przepisach danego państwa członkowskiego? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że podstawa prawna w formie odpowiednich przepisów państwa członkowskiego musi 
zawierać wyjaśnienie, jakiemu interesowi publicznemu służy przeniesienie budynku rolniczego. 

2.2. Czy koszty kwalifikowalne związane z przeniesieniem obejmują? 
 a) rzeczywiste koszty poniesione na rozbiórkę, przemieszczenie i ponowne wzniesienie istniejących budyn

ków;
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 b) oprócz kosztów, o których mowa w lit. a), koszty modernizacji budynków; 

 c) oprócz kosztów, o których mowa w lit. a), zwiększenie zdolności produkcyjnych; 

 d) działalność w pobliżu osad wiejskich, mająca na celu poprawę jakości życia lub zwiększenie efektywności 
środowiskowej osady i dotycząca małej infrastruktury; 

 e) inne (proszę wyszczególnić): ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................. 

Jeśli koszty kwalifikowalne obejmują koszty inne niż te wymienione w lit. a) do d), to proszę zauważyć, że 
przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

2.3. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako wartość procentowa kwoty kwalifikowalnych 
kosztów inwestycji: 

(a) ................... rzeczywistych kosztów poniesionych na rozbiórkę, przemieszczenie i ponowne wzniesienie istnie
jących budynków lub instalacji; 

(b) w przypadku, gdy oprócz kosztów, o których mowa w lit. a), następuje modernizacja tych budynków ( 1 ) lub 
zwiększenie zdolności produkcyjnych: 

(i) ................... kwoty kosztów modernizacji instalacji lub zwiększenia zdolności produkcyjnych („odpo
wiednie koszty”) w regionach najbardziej oddalonych; 

(ii) ................... kwoty odpowiednich kosztów na mniejszych wyspach Morza Egejskiego; 

(iii) ................... kwoty odpowiednich kosztów związanych z wdrożeniem dyrektywy azotanowej w Chorwacji 
zgodnie z pkt (148) lit. b) wytycznych; 

(iv) ................... kwoty odpowiednich kosztów w regionach słabiej rozwiniętych i we wszystkich regionach, 
w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na mieszkańca był 
mniejszy niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca wynosi 
powyżej 75 % średniego PKB w UE-27; 

(v) ................... kwoty odpowiednich kosztów w pozostałych regionach; 

Jeśli intensywność pomocy, o której mowa w ppkt (i) do (v) jest wyższa od przewidzianej w pkt (152) 
wytycznych, proszę wyjaśnić czy zastosowanie ma jeden z poniższych wyjątków umożliwiających podwyż
szenie o 20 punktów procentowych: 

 młodzi rolnicy lub rolnicy, którzy rozpoczęli działalność w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie 
wniosku o przyznanie pomocy; 

 inwestycje zbiorowe, takie jak obiekty magazynowe wykorzystywane przez grupę rolników lub obiekty 
wykorzystywane do przygotowywania produktów przed wprowadzeniem ich do obrotu; oraz projekty 
zintegrowane obejmujące szereg środków przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, w tym 
środki powiązane z łączeniem się organizacji producentów; 

 inwestycje na obszarach, na których występują ograniczenia naturalne lub inne szczególne ograniczenia, 
dokonywane zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; 

 operacje finansowane w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI), na przykład inwestycje 
w nową stajnię w gospodarstwie, umożliwiającą testowanie nowej metody chowu zwierząt, którą opra
cowano w ramach grupy operacyjnej złożonej z rolników, naukowców oraz organizacji pozarządowych 
zajmujących się dobrostanem zwierząt;
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 inwestycje na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm w zakresie 
dobrostanu zwierząt, o których mowa w pkt (143) lit. b) wytycznych; w tym przypadku podwyższona 
intensywność pomocy przewidziana w tym punkcie ma zastosowanie jedynie do dodatkowych kosztów, 
które są niezbędne do osiągnięcia poziomu przekraczającego obwiązujące normy UE, i które nie wiążą się 
ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych; 

 inwestycje mające na celu poprawę stabilności gospodarstwa rolnego, o których mowa w pkt (143) lit. a) 
wytycznych, a które związane są ze zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi i rolnictwem 
ekologicznym zgodnie z częścią II sekcja 1.1.5.1 i 1.1.8 wytycznych. 

Proszę zauważyć, że wynik zastosowania tych wyjątków w odniesieniu do intensywności pomocy, o której 
mowa w ppkt (i) do (v), nie może przekroczyć 90 % kosztów inwestycji, aby pomoc została uznana za 
zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

c) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych, jeśli przeniesienie dotyczy działalności w pobliżu osad wiej
skich, ma na celu poprawę jakości życia lub zwiększenie efektywności środowiskowej osady i dotyczy małej 
infrastruktury. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.1.4. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZA
NIEM I WPROWADZANIEM DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNYCH 

Niniejszy formularz dotyczy pomocy państwa na inwestycje związane z przetwarzaniem ( 1 ) i wprowadzaniem do obrotu ( 2 ) produktów 
rolnych opisane w części II rozdział 1 sekcja 1.1.1.4 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy inwestycje, na które przeznaczona jest pomoc, zwiększą produkcję ponad ograniczenia lub limity wsparcia 
unijnego na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw, gospodarstw lub zakładów przetwórstwa wprowadzone 
przez wspólną organizację rynków, łącznie z systemami wsparcia bezpośredniego, finansowanymi przez Euro
pejski Fundusz Gwarancji Rolnej (EFGR)? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. Czy pomoc przyznana jest na biopaliwo produkowane z roślin spożywczych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym ze względu na cel polegający na stworzeniu zachęty do przejścia na produkcję bardziej 
zaawansowanych form biopaliw, jak określono w horyzontalnych zasadach dotyczących pomocy państwa 
w zakresie ochrony środowiska i energii. 

3. Czy dokonywane są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z przetwa
rzaniem produktów rolnych i ich wprowadzaniem do obrotu, o których mowa w pkt (35).11 i (35).12 wytycz
nych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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( 1 ) „przetwarzanie produktów rolnych” oznacza wszelkie czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje 
produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem przeprowadzanych w gospodarstwie czynności niezbędnych do przygo
towania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży. 

( 2 ) „wprowadzanie do obrotu produktów rolnych” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na 
sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta 
surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do takiej 
pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktów przez producenta surowców konsumentom końcowym uznaje się za wprowadzanie do 
obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu.



 

4. Państwa członkowskie mogą przyznawać pomoc na inwestycje związane z przetwarzaniem produktów rolnych 
i wprowadzaniem ich do obrotu jeśli pomoc ta spełnia warunki jednego z następujących instrumentów pomocy. 
Proszę określić, na podstawie przepisów których z następujących instrumentów ma zostać przyznana przed
miotowa pomoc: 
 rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( 1 ); 
 Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 ( 2 ); 
 warunki zawarte w części II rozdział 1 sekcja 1.1.1.4 wytycznych. 

5. Jeśli pomoc zostaje przyznana na podstawie przepisów rozporządzenia (UE) nr 651/2014: 

Proszę podać powody, dla których właściwy organ chce jednak dokonać zgłoszenia na podstawie wytycznych. 
W tym przypadku proszę wypełnić właściwą część ogólnego formularza zgłoszeniowego określoną w części 
I oraz szczegółowy formularz zawarty w części III załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 ( 3 ) lub 
w innych przepisach zastępujących ten załącznik. 

6. Jeśli pomoc została przyznana na podstawie przepisów Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014- 
2020: 

Czy pomoc spełnia warunki określone w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020? 
 tak  nie 

Jeżeli odpowiedź jest przecząca, to przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną z wewnętrznym 
rynkiem zgodnie z pkt (168) lit. b) wytycznych. 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że ocena takiej pomocy będzie przeprowadzana na podstawie 
Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Proszę wypełnić właściwą część ogólnego 
formularza zgłoszeniowego (zawartą w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1627/2006 ( 4 )). 

7. Jeśli pomoc ma zostać przyznana na podstawie przepisów części II rozdział 1 sekcja 1.1.1.4 wytycznych, to czy 
koszty kwalifikowalne obejmują? 
 a) koszty budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; 

Czy koszty nabycia gruntów były równe lub niższe od 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej 
operacji? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że zakup gruntów nie kwalifikuje się do objęcia 
pomocą. 

 b) koszty zakupu lub leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia do wartości rynkowej danych aktywów; 
 c) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takie jak honoraria architektów, 

inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego, w tym studia wykonalności; 

Proszę zauważyć, że studia wykonalności pozostają wydatkami kwalifikowalnymi, nawet jeśli na 
podstawie ich rezultatów nie dokonuje się żadnych wydatków, o których mowa w lit. a) i b); 

 d) zakup lub opracowanie oprogramowania komputerowego i zakup patentów, licencji, praw autorskich 
i znaków towarowych. 

 Inne (proszę podać): ................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

Jeżeli inwestycja dotyczy realizacji innych celów, niż te wymienione w lit. a) do d), to proszę zauważyć, że jedynie 
inwestycje dotyczące realizacji jednego lub więcej celów wymienionych w tych literach kwalifikują się do wsparcia 
w związku z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.
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( 1 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1). 

( 2 ) Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1. 
( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, 
s. 1). 

( 4 ) Dz.U. L 302 z 1.11.2006, s. 10.



 

8. Czy koszty kwalifikowalne obejmują następujące wydatki? 

 a) inne niż wymienione w pytaniu 6 koszty (zob. pkt (169) wytycznych) związane z umowami leasingu, 
takie jak marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne i koszty ubezpieczenia; 

 b) kapitał obrotowy; 

 c) koszty związane z inwestycjami służącymi zapewnieniu zgodności z obowiązującymi normami Unii. 

Jeśli objęte są koszty, o których mowa w lit. a), b) lub c), to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może 
zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

9. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako wartość procentowa kwoty kwalifikowalnych 
kosztów inwestycji: 

a) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych; 

b) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych na mniejszych wyspach Morza Egejskiego; 

c) ...................kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych i we wszystkich regionach, 
w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na mieszkańca był mniejszy 
niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca wynosi powyżej 75 % 
średniego PKB w UE-27; 

d) ................... kwoty kosztów kwalifikowalnych w pozostałych regionach. 

10. Jeśli wartości, o których mowa w pytaniu 8 są wyższe od przewidzianych w pkt (171) wytycznych, proszę 
wyjaśnić czy zastosowanie ma jeden z poniższych wyjątków umożliwiających podwyższenie o 20 punktów 
procentowych w przypadku działań: 

 a) związanych z łączeniem się organizacji producentów; 

 b) wspieranych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego. 

Jeśli jeden z tych wyjątków ma zastosowanie, proszę przedstawić dokumenty poświadczające poniżej lub w załącz
niku do niniejszego formularza informacji uzupełniających. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że maksymalna łączona stawka pomocy nie może przekroczyć 90 % kosztów inwestycji, aby 
pomoc została uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

11. Jaka jest kwota kosztów kwalifikowalnych w EUR w przypadku indywidualnej pomocy inwestycyjnej na prze
twarzanie produktów rolnych i na ich wprowadzanie do obrotu? 

................... EUR 

Jeśli kwota ta przekracza 25 mln EUR (zob. pkt (37) lit. a) wytycznych) proszę zwrócić uwagę, że pomoc 
indywidualna wymaga odrębnego zgłoszenia Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. 

12. Jaka jest kwota ekwiwalentu dotacji brutto w EUR w przypadku indywidualnej pomocy inwestycyjnej na prze
twarzanie produktów rolnych i na ich wprowadzanie do obrotu? 

................... EUR 

Jeśli kwota ta przekracza 12 mln EUR (zob. pkt (37) lit. a) wytycznych) proszę zwrócić uwagę, że pomoc 
indywidualna wymaga odrębnego zgłoszenia Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu.
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INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ 
MŁODYCH ROLNIKÓW I NA ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania przez państwa członkowskie pomocy krajowej przeznaczonej na rozpoczęcie 
działalności przez młodych rolników i na rozwój małych gospodarstw rolnych zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 
1.1.2 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 
2014–2020 („wytycznych”). 

1. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych są jednymi 
beneficjentami tej pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. Czy beneficjentami tej pomocy są młodzi rolnicy w rozumieniu pkt (35).29 wytycznych prowadzący mikro
przedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa? 
 tak  nie 

3. Czy małe gospodarstwa będące mikroprzedsiębiorstwami lub małymi przedsiębiorstwami są beneficjentami tej 
pomocy? 
 tak  nie 

4. Jeśli odpowiedź na pytanie 3 brzmi „tak” proszę podać kryteria, na podstawie których beneficjenci kwalifikują się 
jako małe gospodarstwa. Proszę zauważyć, że takie kryteria muszą być obiektywne. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Czy górne i dolne progi dostępu do pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników oraz do 
pomocy na rozwój małych gospodarstw określone są jako potencjał produkcyjny gospodarstwa rolnego mierzony 
standardową produkcją zgodnie z definicją w art. 5b rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ( 1 ) i art. 6 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/220 ( 2 ) – lub w równoważnych wartościach? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

6. Proszę podać górne i dolne progi dostępu do pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników oraz 
do pomocy na rozwój małych gospodarstw. 

Młodzi rolnicy Rozwój małych gospodarstw 

Górny próg 

Dolny próg 

Proszę zauważyć, że dolny próg dostępu do pomocy na rozpoczynanie działalności dla młodych rolników musi 
być wyższy niż górny próg dostępu do pomocy na rozwój małych gospodarstw. 

7. Czy młodzi rolnicy otrzymujący pomoc na rozpoczęcie działalności zakładają gospodarstwo w formie osoby 
prawnej? 
 tak  nie

PL L 51/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o docho
dach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 27). 

( 2 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw 
rolnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 46 z 19.2.2015, s. 1).



 

8. Jeśli odpowiedź na pytanie 7 jest twierdząca, czy wspomniani młodzi rolnicy sprawują skuteczną i długotermi
nową kontrolę nad osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, zysków i ryzyka finansowego? 
 tak  nie 

Proszę podać, w jaki sposób ta kontrola jest ustalana: .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

9. Jeśli odpowiedź na pytanie 8 brzmi „tak” i w kapitale osoby prawnej lub w zarządzaniu nią uczestniczy kilka 
osób fizycznych, w tym osoby niebędące młodymi rolnikami, czy młody rolnik jest uprawniony do sprawowania 
faktycznej i trwałej kontroli samodzielnie albo wspólnie z innymi osobami? 
 tak  nie 

Proszę podać, w jaki sposób jest to ustalane.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

10. Jeśli odpowiedź na pytanie 8 jest twierdząca, a przedmiotowa osoba prawna jest samodzielnie lub wspólnie 
kontrolowana przez osobę prawną inną niż młody rolnik, czy młody rolnik jest uprawniony do sprawowania 
faktycznej i trwałej kontroli samodzielnie albo wspólnie z innymi osobami nad tą wspomnianą inną osobą 
prawną? 
 tak  nie 

Proszę podać, w jaki sposób jest to ustalane.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

11. Czy warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie biznesplanu właściwemu organowi danego państwa człon
kowskiego? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

12. Czy wdrożenie tego biznes planu rozpoczyna się w terminie dziewięciu miesięcy od dnia przyjęcia decyzji 
o przyznaniu pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

13. W przypadku pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, czy biznes plan przewiduje, że 
beneficjent musi odpowiadać definicji rolnika aktywnego zawodowo, określonej w art. 9 rozporządzenia (UE) 
nr 1307/2013, w przeciągu 18 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

14. W przypadku pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, którzy nie posiadają stosownych 
umiejętności i kompetencji zawodowych, czy biznes plan przewiduje, że mają oni zobowiązać się do zdobycia 
tych umiejętności w ciągu 36 miesięcy od daty przyjęcia decyzji w sprawie przyznania pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

15. W przypadku pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, czy biznesplan opisuje: 
 a) sytuację wyjściową gospodarstwa rolnego; 
 b) cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju działalności gospodarstwa rolnego;
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 c) szczegóły działań koniecznych do rozwoju działalności gospodarstwa rolnego, takich jak inwestycje, 
szkolenia, doradztwo, lub wszelkie inne działania, w tym szczegóły dotyczące zrównoważenia środowi
skowego i efektywnej gospodarki zasobami. 

Proszę zauważyć, że warunki wstępne, o których mowa w lit. a), b) i c) muszą być spełnione łącznie. 

16. W przypadku pomocy na rozwój małych gospodarstw czy biznesplan opisuje: 

 a) sytuację wyjściową gospodarstwa rolnego; 

 b) szczegóły dotyczące działań, które mogą pomóc w osiągnięciu rentowności, takich jak inwestycje, szko
lenia, doradztwo, w tym szczegóły dotyczące zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki 
zasobami. 

Proszę zauważyć, że warunki wstępne, o których mowa w lit. a) i b) muszą być spełnione łącznie. 

17. Kiedy przyznawana jest pomoc? 

 a) rocznie; 

 b) przynajmniej w dwóch ratach w okresie pięciu lat. 

Proszę podać szczegóły: .................................................................................................................................................................. 

18. W przypadku pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, czy płatność ostatniej transzy lub 
płatność ostatniej raty pomocy jest uzależniona od prawidłowej realizacji biznesplanu, o którym mowa w pkt 
(179) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

19. Jaka jest maksymalna intensywność pomocy w EUR? 

a) na młodego rolnika: ................. EUR 

b) na małe gospodarstwo: .................EUR 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.3. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA PRZENOSZENIE GOSPODARSTW ROLNYCH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie przenoszenia 
gospodarstw rolnych zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 1.1.3 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy 
państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycznych”). 

Czy pomoc jest przyznana jedynie z zastrzeżeniem wszystkich zasad wymienionych w pytaniach 1–7: 

1. Pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej, 
które dokonują trwałego przekazania swojego gospodarstwa innemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność 
w sektorze podstawowej produkcji rolnej; 

 tak  nie
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2. Pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwom kwalifikującym się do uczestnictwa w systemie dla małych gospo
darstw ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia (UE) nr 1307/2013; 
 tak  nie 

3. Pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwom, które w dniu złożenia swoich wniosków o pomoc kwalifikowały się 
do uczestnictwa we wspomnianym systemie co najmniej od roku; 
 tak  nie 

4. Pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwom, które podejmują się przeniesienia na stałe całego gospodarstwa oraz 
odpowiednich uprawnień do płatności na rzecz innego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze 
podstawowej produkcji rolnej; 
 tak  nie 

5. Pomoc wypłacana jest w formie: 
 płatności rocznej  płatności jedno

razowej 

(Proszę zauważyć, że na podstawie pkt (188) wytycznych pomoc musi być wypłacana w formie płatności rocznej 
albo płatności jednorazowej); 

6. Pomoc wypłacana jest w okresie od daty przekazania gospodarstwa rolnego do dnia 31 grudnia 2020 r.; 
 tak  nie 

7. Pomoc odpowiada 120 % rocznej wpłaty, do otrzymania której beneficjent jest uprawniony w ramach systemu 
dla drobnych producentów rolnych? 
 tak  nie 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.4. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI DLA GRUP 
I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W SEKTORZE ROLNYM 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie rozpoczynania 
działalności grup i organizacji w sektorze rolnym zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.1.4 Wytycznych Unii 
Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycz
nych”). 

1. RODZAJ POMOCY 

1.1. Czy pomoc przyznawana jest jako pomoc początkowa dla rozpoczynających działalność grup i organizacji 
producentów? 
 tak  nie 

1.2. Czy grupy producentów i organizacje zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkow
skiego na podstawie przedłożonego biznesplanu? 
 tak  nie 

1.3. Czy pomoc przyznawana jest jedynie po sprawdzeniu przez państwo członkowskie, że cele określone w biznes
planie zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od daty oficjalnego uznania grupy lub organizacji producentów? 
 tak  nie 

1.4. Czy pomoc przyznawana jest innym organizacjom producentów, jednostkom lub podmiotom, takim jak spółki 
czy spółdzielnie, których celem jest zarządzanie jednym lub większą liczbą gospodarstw rolnych, i które w prak
tyce są indywidualnymi producentami? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że część II rozdział 1 sekcja 1.1.4 wytycznych nie obejmuje 
pomocy dla tych organizacji, podmiotów lub organów. 

1.5. Czy pomoc przyznawana jest innym zrzeszeniom rolniczym, które podejmują w gospodarstwach swoich 
członków działania takie jak: wzajemne wsparcie, usługi zastępstw w gospodarstwach i zarządzania gospodar
stwem, bez angażowania się we wspólne dostosowywanie podaży do rynku? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że część II rozdział 1 sekcja 1.1.4 wytycznych nie obejmuje 
pomocy dla tych zrzeszeń. 

1.6. Czy pomoc jest przyznawana grupom lub organizacjom producentów w celu pokrycia kosztów niezwiązanych 
z rozpoczęciem działalności, takich jak koszty inwestycji lub działalności promocyjnej? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, pomoc będzie poddawana ocenie zgodnie z przepisami regulującymi przyzna
wanie takiej pomocy. Proszę odnieść się do właściwej części formularza zgłoszeniowego. 

2. BENEFICJENT 

2.1. Czy pomoc na rozpoczynanie działalności przyznawana jest wyłącznie grupom producentów i organizacjom 
producentów wchodzących w zakres definicji małych i średnich przedsiębiorstw ( 1 )? 

 tak  nie 

2.2. Czy program pomocy podlega wymogowi dostosowania w celu uwzględnienia wszelkich zmian rozporządzeń 
regulujących wspólną organizację rynków produktów rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.4 wytycznych 
Komisja nie może zatwierdzić takiego programu pomocy. 

3. INTENSYWNOŚĆ POMOCY I KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

3.1. Proszę potwierdzić, że całkowita kwota pomocy przyznanej grupie lub organizacji producentów nie przekroczy 
500 000 EUR. 

 tak  nie 

3.2. Czy program pomocy wyraźnie wyklucza wypłacanie wsparcia na koszty poniesione po upływie pięciu lat od 
daty oficjalnego uznania danej grupy lub organizacji producentów przez właściwy organ? 

 tak  nie 

3.3. Czy koszty kwalifikowalne obejmują wyłącznie koszty: 

 a) wynajmu odpowiednich pomieszczeń; 

 b) zakupu sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania; 

 c) personelu administracyjnego; 

 d) pośrednie; 

 e) opłaty prawne i administracyjne? 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę odnieść się do listy kosztów kwalifikowalnych określonej w części II 
rozdział 1 sekcja 1.1.4 wytycznych. 

3.4. Czy pomoc jest udzielana w postaci zryczałtowanej, w formie malejących rocznych rat przez pierwszych pięć lat 
od daty oficjalnego uznania grupy lub organizacji producentów przez właściwy organ na podstawie biznesplanu? 

 tak  nie 

3.5. Czy ostatnia rata zostanie wypłacona przez państwo członkowskie wyłącznie po weryfikacji prawidłowej realizacji 
biznesplanu? 

 tak  nie 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.5.1. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA ZOBOWIĄZANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO- 
KLIMATYCZNE 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie metod produkcji 
rolnej służących ochronie środowiska oraz utrzymaniu terenów wiejskich (zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne) wchodzących 
w zakres części II rozdział 1 sekcja 1.1.5.1 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz 
na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc dotyczy jedynie inwestycji w ochronę środowiska (sekcja 1.1.1 wytycznych)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę odnieść się do formularza informacji uzupełniających 1.1.1.4 dotyczącego 
pomocy na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. 

2. Czy pomoc rolno-środowiskowa ma na celu realizację innych celów takich jak usługi w zakresie szkolenia 
i doradztwa w celu wspierania producentów rolnych (sekcja 1.1.10 wytycznych)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę odnieść się do części formularza informacji uzupełniających 1.1.10 
dotyczącej „Pomocy na rzecz wsparcia technicznego w sektorze rolnym”. 

3. Inne? 

Proszę podać pełny opis środka(-ów): .…. 

4. Czy do formularza zgłoszenia załączono dokumenty świadczące o tym, że pomoc odpowiada odpowiedniemu 
programowi rozwoju obszarów wiejskich i jest z nim zgodna? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wymienić wspomniane dokumenty poniżej lub w załączniku do niniej
szego formularza informacji uzupełniających. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że wspomniana dokumentacja jest wymagana zgodnie z pkt 
(47) wytycznych. 

1. CEL PRZEDMIOTOWEGO ŚRODKA 

1.1. Proszę potwierdzić, czy środek wsparcia ma na celu zachowanie praktyk rolniczych, które mają pozytywny 
wpływ na środowisko i klimat i promowanie niezbędnych zmian w tej dziedzinie: 

 tak  nie
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Jeżeli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że jest to warunek określony w pkt (209) wytycznych. 

1.2. Który z następujących szczególnych celów jest promowany przez środek wsparcia? 

 a) sposoby użytkowania gruntów rolnych zgodne z zasadami ochrony i poprawy jakości środowiska natu
ralnego, krajobrazu i jego elementów, zasobów naturalnych, gleby i różnorodności genetycznej i obni 
żenie kosztów produkcji; 

 b) ekstensyfikacja rolnictwa przyjazna dla środowiska naturalnego i niskointensywne systemy wypasania, 
poprawa i przekształcenie produkcji; 

 c) zachowanie zagrożonych środowisk rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej i poprawa jakości; 

 d) utrzymanie krajobrazu i cech historycznych gruntów rolnych; 

 e) stosowanie planowania środowiskowego w praktyce rolniczej. 

Jeżeli środek pomocy nie służy realizacji celów wymienionych w lit. a) do e), proszę wskazać, jakie są jego cele 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego? (Proszę dokładnie opisać) 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Jeżeli przedmiotowy środek był już w przeszłości stosowany, to jakie były tego skutki pod względem ochrony 
środowiska naturalnego? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 

2.1. Czy pomoc będzie przyznawana gospodarstwom rolnym lub grupom gospodarstw rolnych, które dokonują 
zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych na okres od pięciu do siedmiu lat? 

 tak  nie 

2.2. Czy dłuższy okres będzie konieczny w przypadku wszystkich lub poszczególnych rodzajów zobowiązań? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić uzasadnienie dla takiego okresu: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.3. Proszę potwierdzić, że pomoc zostanie przyznana na rekompensatę zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycz
nych, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział 
I rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i inne odpowiednie zobowiązania określone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. 
c) ppkt (ii)–(iii) rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania 
nawozów i środków ochrony roślin, a także inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione zgodnie 
z prawodawstwem krajowym. 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że pkt (210) wytycznych nie zezwala na udzielanie pomocy na 
zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, które nie wychodzą poza stosowanie tych obowiązkowych norm 
i wymogów. 

2.4. Proszę opisać, na czym polegają obowiązkowe normy i wymogi, o których mowa w pytaniu 2.3 oraz wyjaśnić, 
w jaki sposób podejmowanie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych wykracza poza stosowanie tych 
norm i wymogów: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.5. Państwa członkowskie dokładają starań aby zapewnić, że gospodarstwa rolne lub grupy gospodarstw rolnych, 
które dokonują zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych mają dostęp do wiedzy i informacji koniecznych 
do ich wdrożenia, jak np. do usług doradczych eksperta w dziedzinie związanej ze zobowiązaniem, lub uzależ
niając przyznanie pomocy w ramach tego środka od podjęcia odpowiedniego szkolenia. Proszę potwierdzić, czy 
ten wymóg jest spełniony i w jaki sposób. 

 tak  nie 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.6. Proszę potwierdzić, w stosownych przypadkach, że zasady dotyczące płatności obszarowych określone w art. 47 
rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i we wszelkich aktach delegowanych przyjętych na podstawie tego przepisu 
są przestrzegane. 

 tak  nie 

3. KWOTA POMOCY 

3.1. Proszę podać maksymalną kwotę pomocy, która ma zostać przyznana na podstawie powierzchni gospodarstwa, 
do której mają zastosowanie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne: 

 a) na specjalne uprawy wieloletnie ................. (maksymalna płatność w wysokości 900 EUR na hektar na 
rok); 

 b) na uprawy jednoroczne ................. (maksymalna płatność w wysokości 600 EUR na hektar na rok); 

 c) na inne użytkowanie gruntu .................. (maksymalna płatność w wysokości 450 EUR na hektar na rok); 

 d) na lokalne rasy zagrożone wyginięciem .................(maksymalna płatność w wysokości 200 EUR na 
jednostkę żywego inwentarza na rok); 

 e) inne: ................. 

Jeśli maksymalne kwoty pomocy, o których mowa w lit. a) do e) niniejszego pytania zostają przekroczone, proszę 
uzasadnić zgodność pomocy z wymogami sekcji 1.1.5.1 wytycznych. 

3.2. Czy środek przyznawany jest na rok? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę przedstawić uzasadnienie dla okresu innego niż rok: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.3. Czy kwota wsparcia przyznawanego na rok jest obliczana na podstawie: 

— a) utraconych dochodów, 

— b) dodatkowych kosztów wynikających z podjętych zobowiązań,

PL 26.2.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/41



 

— c) w razie potrzeby, konieczności zapewnienia rekompensat za koszty transakcji? 

 tak  nie 

Proszę wyjaśnić metodę obliczeniową zastosowaną przy określaniu kwoty rocznego wsparcia i określić utracone 
dochody, dodatkowe koszty i koszty transakcji: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.4. Czy poziom odniesienia dla obliczenia utraconych dochodów i dodatkowych kosztów wynikających z podjętych 
zobowiązań, obowiązkowych norm i wymogów jest taki, jak podano w pytaniu 2.3? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę wyjaśnić przyjęty poziom odniesienia: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.5. Czy płatności dokonuje się na jednostkę produkcyjną? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wyjaśnić przyczyny przyjęcia danej metody i inicjatywy podjęte w celu 
zagwarantowania, że przestrzegane są maksymalne kwoty roczne kwalifikujące się do wsparcia unijnego, okreś
lone w pkt (228) wytycznych oraz w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.6. Czy państwo członkowskie planuje przyznanie pomocy na pokrycie kosztów transakcji w celu kontynuacji 
podjętych wcześniej zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych? 

 tak  nie 

3.7. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wykazać, że koszty takie nadal występują lub że ponoszone są nowe 
koszty transakcyjne 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. KLAUZULA REWIZJI 

4.1. Czy przewidziano klauzulę rewizji dla działań objętych niniejszą pomocą? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć że zgodnie z pkt (724) wytycznych państwo członkowskie jest 
zobowiązane do jej wprowadzenia, aby zapewnić dostosowanie działań w przypadku zmian istotnych obowiąz
kowych norm, wymogów lub obowiązków, o których mowa w sekcji 1.5.1.1 wytycznych, poza które zobowią
zania wymienione w niniejszej sekcji muszą wykraczać. 

4.2. Czy przedmiotowa pomoc wychodzi poza okres programowania rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (725) wytycznych klauzula rewizji musi być 
włączona, aby umożliwić dostosowanie działań do ram prawnych następnego okresu programowania obszarów 
wiejskich.
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INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.5.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE DOBRO
STANU ZWIERZĄT 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie metod produkcji 
rolnej służących poprawie dobrostanu zwierząt wchodzących w zakres części II rozdział 1 sekcja 1.1.5.2 Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycznych”). 

1. Czy pomoc dotyczy jedynie inwestycji w ochronę środowiska (sekcja 1.1.1 wytycznych)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę odnieść się do formularza informacji uzupełniających 1.1.1.4 dotyczącego 
pomocy na inwestycje związane z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. 

2. Czy pomoc na rzecz ochrony środowiska ma na celu realizację innych celów takich jak usługi w zakresie 
szkolenia i doradztwa w celu wspierania producentów rolnych (sekcja 1.1.10 wytycznych)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę odnieść się do części formularza informacji uzupełniających 1.1.10 
dotyczącej „Pomocy na rzecz wsparcia technicznego w sektorze rolnym”. 

3. Inne? 

Proszę podać pełny opis środka(-ów): ….. 

4. Czy do formularza zgłoszenia załączono dokumenty świadczące o tym, że pomoc państwa jest zgodna z odpo
wiednim programem rozwoju obszarów wiejskich i jest z nim spójna? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wymienić wspomniane dokumenty poniżej lub w załączniku do niniej
szego formularza informacji uzupełniających. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że wspomniana dokumentacja jest wymagana zgodnie z pkt 
(47) wytycznych. 

1. CEL PRZEDMIOTOWEGO ŚRODKA 

1.1. W odniesieniu do których z następujących obszarów zobowiązania z tytułu dobrostanu zwierząt zapewniają 
bardziej rygorystyczne normy? 

 a) dostarczanie wody i pożywienia oraz zapewnianie opieki nad zwierzętami zgodnie z naturalnymi potrze
bami hodowli zwierząt; 

 b) warunki przetrzymywania, takie jak większa przestrzeń, pokrycia podłogowe, materiały wzbogacające, 
naturalne światło; 

 c) dostęp do wybiegu; 

 d) praktyki mające na celu unikanie okaleczania lub kastracji zwierząt lub, w określonych przypadkach, 
jeżeli okaleczenie lub kastracja zwierząt uznane zostaną za konieczne, przewidujące zastosowanie 
środków znieczulających, analgezji i środków przeciwzapalnych lub immunokastracji.
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Proszę dokładnie opisać: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Jeżeli przedmiotowy środek był już w przeszłości stosowany, to jakie były tego skutki pod względem ochrony 
środowiska naturalnego? 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI 

2.1. Czy pomoc zostanie przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze podstawowej produkcji 
rolnej, będącym aktywnymi zawodowo rolnikami w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (232) wytycznych pomoc tego typu może 
zostać przyznana wyłącznie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze podstawowej produkcji 
rolnej, będącym aktywnymi zawodowo rolnikami. 

2.2. Proszę potwierdzić, że pomoc zostanie przyznana wyłącznie na rekompensatę zobowiązań w zakresie dobrostanu 
zwierząt, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział 
I rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i inne odpowiednie wymogi obowiązkowe: 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że pkt (233) wytycznych nie zezwala na udzielanie pomocy na 
zobowiązania w zakresie dobrostanu zwierząt, które nie wychodzą poza stosowanie obowiązkowych norm 
i wymogów. 

2.3. Proszę opisać, na czym polegają obowiązkowe normy i wymogi, o których mowa w pytaniu 2.2 oraz wyjaśnić, 
w jaki sposób podejmowanie zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt wykracza poza stosowanie tych norm 
i wymogów: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.4. Czy pomoc będzie przyznawana wyłącznie rolnikom, którzy podejmują zobowiązania w zakresie dobrostanu 
zwierząt na okres od jednego roku do siedmiu lat z możliwością przedłużenia? 

 tak  nie 

2.5. Czy umowa będzie odnawiana automatycznie? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (236) wytycznych szczegóły dotyczące 
odnawiania muszą być opisane w umowie, a Komisja musi zostać powiadomiona o mechanizmie odnawiania 
w zgłoszeniu. 

3. KWOTA POMOCY 

3.1. Proszę podać maksymalną kwotę pomocy przeznaczonej na dobrostan zwierząt, która ma zostać przyznana: 

................... (maksymalna płatność w wysokości 500 EUR na jednostkę żywego inwentarza); 

Jeżeli kwota ta jest wyższa niż 500 EUR na jednostkę żywego inwentarza, proszę uzasadnić (podając szczegółowy 
podział kosztów), że jest to zgodne z przepisami części II rozdział 1 sekcja 1.1.5.2 wytycznych.
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3.2. Czy środek przyznawany jest na rok? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę przedstawić uzasadnienie dla okresu innego niż rok: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.3. Czy kwota wsparcia przyznawanego na rok jest obliczana na podstawie: 

— a) utraconych dochodów, 

— b) dodatkowych kosztów wynikających z podjętych zobowiązań, 

— c) w razie potrzeby, konieczności zapewnienia rekompensat za koszty transakcji? 
 tak  nie 

Proszę wyjaśnić metodę obliczeniową zastosowaną przy określaniu rocznej kwoty środka pomocy i określić 
utracone dochody, dodatkowe koszty i ewentualne koszty transakcji. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.4. Czy poziom odniesienia dla obliczenia utraconych dochodów i dodatkowych kosztów wynikających z podjętych 
zobowiązań, obowiązkowych norm i wymogów jest taki, jak podano w pytaniu 2.2? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę wyjaśnić przyjęty poziom odniesienia: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.5. Czy płatności dokonuje się na jednostkę żywego inwentarza? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę uzasadnić zarówno przyjętą metodę, jak i podjęte inicjatywy w celu 
zagwarantowania, że przestrzegane są maksymalna kwota roczna określona w pkt (240) wytycznych oraz 
w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1305/2013. 

3.6. Czy państwo członkowskie planuje przyznanie pomocy na pokrycie kosztów transakcji poniesionych na skutek 
podjęcia zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę w przekonujący sposób udowodnić takie koszty, na przykład przedsta
wiając porównanie kosztów z kosztami przedsiębiorstw, które nie podjęły takich zobowiązań w zakresie dobro
stanu zwierząt. 

3.7. Czy państwo członkowskie planuje przyznanie pomocy na pokrycie kosztów transakcji w celu kontynuacji 
podjętych wcześniej zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wykazać, że koszty takie nadal występują lub że ponoszone są nowe 
koszty transakcyjne. 

3.8. Czy koszty transakcyjne oblicza się na podstawie średniej kosztów lub średniej gospodarstw rolnych? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wykazać, zgodnie z wymogiem zawartym w pkt (239) wytycznych, że, 
w szczególności, duże przedsiębiorstwa nie otrzymują zbyt wysokich rekompensat. 

4. KLAUZULA REWIZJI 

4.1. Czy przewidziano klauzulę rewizji dla działań objętych niniejszą pomocą? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć że zgodnie z pkt (724) wytycznych państwo członkowskie jest 
zobowiązane do wprowadzenia klauzuli rewizji, aby zapewnić dostosowanie działań w przypadku zmian istot
nych obowiązkowych norm, wymogów lub obowiązków, o których mowa w części II rozdział 1 sekcja 1.5.1.2 
wytycznych, poza które muszą wykraczać zobowiązania wymienione w tej sekcji. 

4.2. Czy przedmiotowa pomoc wychodzi poza okres programowania rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (725) wytycznych klauzula rewizji musi być 
włączona, aby umożliwić dostosowanie działań do ram prawnych następnego okresu programowania obszarów 
wiejskich. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.6. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY W RAMACH PŁATNOŚCI DLA OBSZARÓW 
NATURA 2000 ORAZ PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z RAMOWĄ DYREKTYWĄ WODNĄ 

Państwa członkowskie muszą korzystać z tego formularza w celu zgłaszania pomocy państwa na niwelowanie niedogodności zwią
zanych z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywą wodną ( 1 ), o których mowa w części II rozdział 1 sekcja 1.1.6 
Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 
2014–2020 („wytyczne”). 

1. CEL PRZEDMIOTOWEGO ŚRODKA 

1.1. Czy środek dotyczy rekompensaty dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej 
produkcji rolnej lub dla innych zarządców gruntów? 

 tak  nie 

Jeśli środek dotyczy również innych zarządców gruntów, należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zgodnie 
z pkt (243) wytycznych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.2. Czy środek ma na celu rekompensowanie rolnikom poniesionych kosztów i utraconych dochodów wynikających 
z niedogodności na danych obszarach, związanych z wdrażaniem dyrektywy Rady 92/43/EWG ( 2 ) („dyrektywy 
siedliskowej”), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE („dyrektywy ptasiej”) ( 3 ) oraz ramowej 
dyrektywy wodnej? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że pkt (244) wytycznych nie zezwala na przyznawanie pomocy 
na rekompensatę innych kosztów niż związane z niedogodnościami wynikającymi z wdrażania dyrektywy siedli
skowej, dyrektywy ptasiej i ramowej dyrektywy wodnej.
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( 1 ) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1). 

( 2 ) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. 
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( 3 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. 
L 20 z 26.1.2010, s. 7).



 

1.3. Czy pomoc związana z dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią przyznawana jest wyłącznie w odniesieniu do 
niedogodności wynikających z wymogów wykraczających poza zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 
środowiska określone w art. 94 oraz w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz odpowiednie 
kryteria i działania minimalne określone na podstawie art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii) rozporządzenia (UE) nr 
1307/2013? 

 tak  nie 

1.4. Czy pomoc związana z ramową dyrektywą wodną przyznawana jest wyłącznie w odniesieniu do szczególnych 
wymagań, o których mowa w pkt (246) wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że pkt (246) wytycznych nie zezwala na przyznawanie 
pomocy na rekompensatę innych kosztów niż związane ze szczególnymi wymaganiami określonymi w tym 
punkcie. 

2. Kryteria kwalifikowalności 

2.1. Czy poniesione koszty i utracone dochody wynikają z niedogodności na danych obszarach, związanych z wdra 
żaniem dyrektywy siedliskowej, dyrektywy ptasiej oraz ramowej dyrektywy wodnej? 

 tak  nie 

2.1.1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić dokładne informacje dotyczące właściwych przepisów danej 
dyrektywy. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.1.2. Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że pkt (244) wytycznych nie zezwala na przyznawanie pomocy 
na rekompensatę innych kosztów niż związane z niedogodnościami wynikającymi z wdrażania dyrektywy siedli
skowej, dyrektywy ptasiej i ramowej dyrektywy wodnej. 

2.2. Czy pomoc przyznawana jest wyłącznie w odniesieniu do szczególnych wymagań wprowadzonych zgodnie 
z ramową dyrektywą wodną, które są zgodne z programami działań przewidzianych w planach gospodarowania 
wodami w dorzeczu sporządzonymi z zamiarem osiągnięcia celów środowiskowych tej dyrektywy oraz wykra
czają poza działania wymagane do wdrożenia pozostałych unijnych przepisów dotyczących ochrony wód? 

 tak  nie 

2.2.1. Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę uzasadnić zgodność przyznanej pomocy z przepisami sekcji 1.1.6 wytycz
nych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.3. Czy pomoc przyznawana jest w odniesieniu do szczególnych wymagań. które wykraczają poza poziom ochrony 
przewidziany w prawie Unii istniejącym w chwili przyjęcia ramowej dyrektywy wodnej, zgodnie z art. 4 ust. 9 tej 
dyrektywy, i narzucają zasadnicze zmiany dotyczące rodzaju użytkowania gruntów lub zasadnicze ograniczenia 
odnoszące się do praktyki rolnej, które powodują znaczne straty dochodu? 

 tak  nie 

2.3.1. Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę przedstawić wszystkie elementy uzasadniające zgodność przyznanej 
pomocy z sekcją 1.1.6 wytycznych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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3. KWOTA POMOCY 

3.1. Proszę określić maksymalną kwotę pomocy na podstawie wykorzystanych użytków rolnych (WUR): 

 a) ................... (wstępna maksymalna płatność dla obszarów Natura 2000 przez okres nieprzekraczający 
pięciu lat w wysokości 500 EUR na hektar) 

 b) ................... (zwykła maksymalna płatność dla obszarów Natura 2000 w wysokości 200 EUR na hektar) 

 c) ................... (minimalna kwota 50 EUR na hektar związana z ramową dyrektywą wodną). 

3.2. Proszę wyjaśnić, jakie środki zostały podjęte w celu zapewnienia, że płatności zostały ustalone na poziomie, który 
nie prowadzi do wypłaty nadmiernej rekompensaty: 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. INNE INFORMACJE 

4.1. Czy do formularza zgłoszenia załączono dokumenty świadczące o tym, że pomoc państwa jest zgodna z odpo
wiednim programem rozwoju obszarów wiejskich i jest z nim spójna? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wymienić wspomniane dokumenty poniżej lub w załączniku do niniej
szego formularza informacji uzupełniających. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że wspomniana dokumentacja jest wymagana zgodnie z pkt 
(47) wytycznych. 

4.2. Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji 
wytycznych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.1.7. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA RZECZ OBSZARÓW Z OGRANICZENIAMI 
NATURALNYMI LUB INNYMI SZCZEGÓLNYMI OGRANICZENIAMI 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia pomocy państwa mającej na celu zrekompensowanie naturalnych lub innych 
szczególnych ograniczeń na niektórych obszarach, o której mowa w części II rozdział 1 sekcja 1.1.7 Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020 („wytyczne”). Niniejszą 
sekcję stosuje się do przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej. 

1. Obszar z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami musi być wyznaczony zgodnie 
z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Proszę podać ustęp art. 32, na podstawie którego obszar został 
wyznaczony, i opisać przedmiotowe ograniczenie. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Należy obliczyć płatności (dodatkowe koszty i utracone dochody) przez porównanie z obszarami, które nie 
charakteryzują się ograniczeniami naturalnymi ani innymi szczególnymi ograniczeniami, biorąc pod uwagę 
płatności zgodnie z tytułem III rozdział 4 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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3. Czy przy obliczaniu dodatkowych kosztów i utraconych dochodów państwo członkowskie będzie różnicować 
poziom płatności, w należycie uzasadnionych przypadkach, uwzględniając dotkliwość określonego stałego ogra
niczenia naturalnego utrudniającego prowadzenie działalności rolniczej oraz system rolniczy? 

 tak  nie 

4. Czy pomoc będzie przyznawana corocznie na hektar powierzchni użytków rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (257) wytycznych tego typu pomoc nie może 
zostać przyznana. 

5. Jaka jest minimalna i maksymalna kwota pomocy na hektar rocznie, średnio na obszarze beneficjenta otrzymu
jącego pomoc? 

Minimalna: ................. Maksymalna: .................. 

Należy wziąć pod uwagę, że wysokość pomocy ustala się w przedziale między następującą kwotą minimalną 
i maksymalną: minimum 25 EUR na hektar rocznie średnio na obszarze beneficjenta otrzymującego pomoc; 
maksymalnie 250 EUR na hektar rocznie; maksymalna kwota może wynieść 450 EUR na hektar rocznie na 
obszarach górskich zgodnie z definicją w art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

6. Jeśli maksymalne kwoty są wyższe od maksymalnych dozwolonych kwot, czy państwo członkowskie może 
wyjaśnić szczególne okoliczności, które to uzasadniają? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

7. Państwa członkowskie stosują zasadę degresywności pomocy dla gospodarstw rolnych o powierzchni gruntów 
powyżej progu, który należy określić, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotacja odpowiada jedynie minimalnej kwocie 
rocznej na hektar, jak określono w pkt (258) wytycznych. W związku z tym, czy państwo członkowskie może 
określić wielkość gospodarstw, które będą korzystały z takiej pomocy? 

................................................................................................................................................................................................................. 

8. Poza pomocą przewidzianą w tym systemie, czy państwo członkowskie przyzna pomoc w ramach tego środka 
beneficjentom na obszarach, które kwalifikowały się do objęcia wsparciem zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) 
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 ( 1 )? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, dla beneficjentów na obszarach, które wskutek nowego wyznaczenia obszarów, 
o którym mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, nie kwalifikują się już do wsparcia, czy 
pomoc ta będzie miała charakter degresywny przez okres maksymalnie czterech lat poczynając od daty wyzna
czenia zgodnie z art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a najpóźniej w 2018 r. na poziomie nie 
wyższym niż 80 % średniej płatności ustalonej w programie rozwoju obszarów wiejskich dla okresu programo
wania 2007-2013 lub, jeżeli środek został przyznany wyłącznie z funduszy krajowych, w odpowiedniej decyzji 
dotyczącej pomocy państwa zgodnie z art. 36 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, i zakończy się 
najpóźniej w 2020 r. na poziomie nie wyższym niż 20 %? 

 tak  nie 

Proszę podać kwoty płatności: 

................................................................................................................................................................................................................. 

Należy wziąć pod uwagę, że gdy z powodu degresywności poziom płatności spada do 25 EUR, państwo człon
kowskie może utrzymać płatności na tym poziomie do końca okresu stopniowego ich znoszenia.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).



 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.8. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie rolnictwa 
ekologicznego zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.1.8 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy 
państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycznych”). 

1. OGÓLNE WARUNKI I ZAKRES 

1.1. Czy pomoc jest przeznaczona wyłącznie na produkcję podstawową produktów rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.8 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana wyłącznie na produkcję podstawową produktów rolnych. 

1.2. Czy beneficjentami są przedsiębiorstwa rolne lub grupy przedsiębiorstw rolnych, które zobowiązują się na 
zasadzie dobrowolności przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 834/2007 ( 1 ) lub takie praktyki utrzymać, i które są rolnikami czynnymi zawodowo? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.8 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana wyłącznie jeśli te warunki są spełnione. 

2. ZOBOWIĄZANIA 

2.1. Czy pomoc przyznawana jest wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań, które wykraczają poza poniższe normy 
i wymogi: 

a) odpowiednie normy obowiązkowe ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział 1 rozporządzenia (WE) nr 
1306/2013; 

b) odpowiednie kryteria i działania minimalne określone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) oraz (iii) 
rozporządzenia (UE) nr 1307/2013; 

c) odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin; 

d) inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione w prawie krajowym? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.8 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana, wyłącznie na zobowiązania, które wykraczają poza zakres tych norm i wymo
gów. 

2.2. Czy zobowiązania muszą będą zrealizowane w ciągu okresu początkowego trwającego od pięciu do siedmiu lat? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.8 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana, wyłącznie jeśli przestrzegany jest ten okres początkowy, z zastrzeżeniem poniż
szych wyjątków/rozszerzeń o których mowa w pytaniach 2.3, 2.4 i 2.5.
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( 1 ) Rozporządzanie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).



 

2.3. Jeśli przyznana jest pomoc na przejście na metody rolnictwa ekologicznego, czy przewidziany będzie okres 
początkowy krótszy niż ten, o którym mowa w pytaniu 2.2, odpowiadający okresowi przejścia na te metody? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to ile będzie trwał ten okres? 

… (w latach) 

2.4. W przypadku gdy pomoc udzielana jest na utrzymanie rolnictwa ekologicznego, czy przewidziane będzie roczne 
przedłużenie okresu po zakończeniu okresu początkowego, o którym mowa w pytaniu 2.2? 

 tak  nie 

2.5. Czy dla nowych zobowiązań dotyczących utrzymania, następujących bezpośrednio po realizacji zobowiązania 
w okresie początkowym, o którym mowa w pytaniu 2.2, przewidziany będzie krótszy okres? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to ile będzie trwał ten okres? 

… (w latach) 

2.6. Proszę wyjaśnić, w stosownych przypadkach, w jaki sposób przestrzegane będą zasady dotyczące płatności 
obszarowych określone w art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i we wszelkich aktach delegowanych 
przyjętych na podstawie tego przepisu: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3. OKRESOWOŚĆ I KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

3.1. Czy pomoc będzie obejmować następujące koszty kwalifikowalne: 

a) część dodatkowych kosztów i utraconych dochodów będących skutkiem tych zobowiązań; 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, jaką część kosztów: … % 

b) wszystkie dodatkowe koszty i utracone dochody będące skutkiem tych zobowiązań; 

 tak  nie 

c) koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20 % premii wypłaconej z tytułu zobowiązania; 

 tak  nie 

d) koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 30 % premii wypłaconej z tytułu zobowiązania, w odniesieniu 
do zobowiązań podjętych przez grupy przedsiębiorstw rolnych? 

 tak  nie 

3.2. Czy pomoc, o której mowa w pytaniach 3.1. lit. c) i 3.1. lit. d) będzie wypłacana corocznie? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.8 wytycznych ten 
rodzaj pomocy może być przyznawany jedynie corocznie. 

3.3. Jeżeli przedmiotem zgłoszenia jest rekompensata kosztów transakcyjnych związanych ze zobowiązaniami z tytułu 
rolnictwa ekologicznego, proszę w przekonujący sposób udowodnić takie koszty, na przykład przedstawiając 
porównanie kosztów z kosztami gospodarstw rolnych, które nie podjęły takich zobowiązań. 

.................................................................................................................................................................................................................
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3.4. Czy planuje się przyznanie pomocy państwa na pokrycie kosztów transakcji w celu kontynuacji podjętych 
wcześniej zobowiązań w zakresie rolnictwa ekologicznego? 
 tak  nie 

3.5. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić dowody, że koszty takie nadal występują lub że ponoszone są 
nowe koszty transakcyjne: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.6. W przypadku gdy koszty transakcyjne oblicza się na podstawie średniej kosztów lub średniej gospodarstw 
rolnych, proszę wykazać, że duże przedsiębiorstwa nie otrzymują zbyt wysokich rekompensat: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.7. Czy można potwierdzić, że żadna pomoc nie będzie przyznawana na zobowiązania objęte środkami rolno- 
środowiskowo-klimatycznymi ani na pokrycie kosztów objętych pomocą na zachęcanie do przystępowania do 
systemów jakości? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.8 wytycznych żadna 
pomoc na rolnictwo ekologiczne nie może być przyznana na zobowiązania objęte środkami rolnośrodowisko
wymi lub środkami dotyczącymi klimatu ani na pokrycie kosztów objętych pomocą na zachęcanie do przystę
powania do systemów jakości. 

3.8. Czy planuje się przyznanie pomocy na inwestycje w produkcję podstawową lub w zakresie przetwarzania 
i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wypełnić odpowiedni formularz informacji uzupełniających 1.1.1.1 lub 
1.1.1.4. 

4. RODZAJ I KWOTA POMOCY 

4.1. Jaki rodzaj pomocy ma zostać przyznany? 
 a) pomoc na hektar rocznie na uprawy roczne; 
 b) pomoc na hektar rocznie na specjalne uprawy wieloletnie; 
 c) pomoc na hektar rocznie na inne użytkowanie gruntów. 

4.2. Proszę podać kwoty, które mają zostać przyznane: 

a) pomoc na uprawy roczne: …EUR na hektar (maksymalnie 600 EUR na hektar); 

b) pomoc na specjalne uprawy: …EUR na hektar (maksymalnie 900 EUR na hektar); 

c) pomoc na inne użytkowanie gruntów: …EUR na hektar (maksymalnie 450 EUR na hektar); 

4.3. Czy planuje się przekroczenie pułapów podanych dla każdego rodzaju pomocy? 
 tak  nie 

4.4. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę podać kwotę, która ma zostać przyznana, wyjaśnić szczególne okolicz
ności uzasadniające zamiar przyznania tej kwoty pomocy i uzasadnić podaną kwotę danymi liczbowymi: 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Klauzula rewizji 

5.1. Czy przewidziano klauzulę rewizji dla działań objętych niniejszą pomocą? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć że zgodnie z pkt (724) wytycznych państwo członkowskie jest 
zobowiązane do wprowadzenia klauzuli rewizji, aby zapewnić dostosowanie działań w przypadku zmian istot
nych obowiązkowych norm, wymogów lub obowiązków, o których mowa w sekcji 1.1.8. wytycznych, poza 
które zobowiązania wymienione w tej sekcji muszą wykraczać. 

5.2. Czy przedmiotowa pomoc wychodzi poza okres programowania rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (725) wytycznych klauzula rewizji musi być 
włączona, aby umożliwić dostosowanie ich do ram prawnych następnego okresu programowania obszarów 
wiejskich. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.9. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA PRZYSTĘPOWANIE PRODUCENTÓW 
PRODUKTÓW ROLNYCH DO SYSTEMÓW JAKOŚCI 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na zachęcanie producentów 
produktów rolnych do uczestnictwa w systemach jakości zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.1.9 Wytycznych 
Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 
(„wytycznych”). 

1. OGÓLNE WARUNKI I ZAKRES 

1.1. Czy pomoc jest przeznaczona wyłącznie dla producentów produktów rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.9 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana, wyłącznie jeśli ten warunek jest spełniony. 

1.2. Czy pomoc, o której mowa w pkt (280) lit. a) wytycznych, przeznaczona jest wyłącznie dla aktywnych zawo
dowo rolników? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.9 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana, wyłącznie jeśli ten warunek jest spełniony. 

2. KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

2.1. Czy pomoc obejmuje przynajmniej jeden rodzaj wymienionych poniżej kosztów w związku z systemami jakości, 
o których mowa w pkt (282) wytycznych? 

 a) koszty przystępowania do systemów jakości; 

 b) koszty obowiązkowych środków kontroli w odniesieniu do systemów jakości podejmowanych zgodnie 
z przepisami Unii lub prawodawstwem krajowym przez właściwe organy lub w ich imieniu; 

 c) koszty działalności w zakresie badań rynkowych, koncepcji i projektowania produktu i koszty przygo
towania wniosków o uznanie systemów zapewniania jakości. 

2.2. Proszę potwierdzić, że nie będzie przyznawana pomoc na pokrycie kosztów kontroli przeprowadzanych 
bezpośrednio przez beneficjentów, ani w przypadkach, gdy unijne przepisy przewidują, że koszty kontroli 
ponoszą producenci produktów rolnych lub ich grupy, bez określania faktycznego poziomu opłat. 

 Potwierdzam
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3. RODZAJ SYSTEMU I DOSTĘPNOŚĆ 

Dla jakiego rodzaju systemu przyznawana jest pomoc na przystępowanie nowych uczestników? 

 Systemy jakości ustanowione zgodnie z następującymi rozporządzeniami i przepisami: 

(i) część II tytuł II rozdział I sekcja 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ( 1 ) w odniesieniu do wina; 

 tak  nie 

(ii) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 ( 2 ); 

 tak  nie 

(iii) rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007; 

 tak  nie 

(iv) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 ( 3 ); 

 tak  nie 

(v) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 ( 4 ). 

 tak  nie 
 Systemy jakości produktów rolnych, w tym systemy certyfikacji gospodarstw, uznane przez państwa człon

kowskie za spełniające następujące kryteria: 

a) specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach takich systemów jakości wynika z jasnego 
wymogu zagwarantowania: 

(i) określonych cech produktu, lub 

(ii) określonych metod uprawy lub produkcji, lub 

(iii) jakości produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa normy handlowe dotyczące 
danego produktu pod względem zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin, dobrostanu zwie
rząt lub ochrony środowiska; 

b) system musi być otwarty dla wszystkich producentów; 

c) system musi obejmować obowiązujące wiążące specyfikacje produktów końcowych, a zgodność z tymi 
specyfikacjami musi być weryfikowana przez organy publiczne lub niezależny organ kontroli; 

d) system musi być przejrzysty i zapewniać pełną identyfikowalność produktów rolnych. 

 Dobrowolne systemy certyfikacji produktów rolnych uznane przez dane państwa członkowskie za zgodne 
z wymogami ustanowionymi w komunikacie Komisji – wytyczne UE dotyczące najlepszych praktyk dla 
dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych ( 5 ).
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( 5 ) Dz.U. C 341 z 16.12.2010, s. 5.



 

4. DOSTĘP DO SYSTEMU 

Czy pomoc jest dostępna dla wszystkich kwalifikujących się przedsiębiorstw na danym obszarze na podstawie 
obiektywnie określonych warunków? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.9 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana, wyłącznie jeśli ten warunek jest spełniony. 

5. OKRESOWOŚĆ 

Czy pomoc, o której mowa w pkt 280 lit. a) wytycznych, będzie udzielana jako roczna płatność motywująca, 
której poziom ustala się według poziomu kosztów stałych wynikających z udziału we wspieranych systemach 
jakości przez maksymalny okres pięciu lat? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.9 wytycznych 
pomoc może zostać przyznana, wyłącznie jeśli te warunki są spełnione. 

6. KWOTA/INTENSYWNOŚĆ POMOCY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

6.1. Ile wynosi kwota pomocy, o której mowa w pkt 280 lit. a) wytycznych, która będzie przyznawana na benefi
cjenta na rok? 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.9. wytycznych, pomoc jest ograniczona do 
3 000 EUR na beneficjenta na rok. 

6.2. Jaka jest intensywność pomocy, o której mowa w pkt 280 lit. b) i c) wytycznych? 

… % poniesionych kosztów rzeczywistych; 

Proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.1.9. wytycznych, pomoc może wynieść 100 % 
poniesionych kosztów rzeczywistych. 

6.3. Proszę potwierdzić, że pomoc, o której mowa w pkt 280 lit. b) i c) wytycznych, nie obejmuje bezpośrednich 
płatności na rzecz beneficjentów i będzie wypłacana jednostkom odpowiedzialnym za środki kontroli lub 
podmiotom świadczącym usługi w zakresie badań lub doradztwa. 

 Potwierdzam 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.10. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA RZECZ ZAPEWNIENIA WSPARCIA TECHNICZ
NEGO W SEKTORZE ROLNYM 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia wszystkich środków pomocy państwa na rzecz zapewnienia wsparcia technicznego 
w sektorze rolnym zgodnie z opisem w części II rozdział 1 sekcja 1.1.10 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa 
w sektorze rolnym i leśnym na lata 2014–2020 („wytycznych”). 

1. PRZEPISY WSPÓLNE (Niniejszą sekcję i odpowiednią sekcję poniżej należy wypełnić w zależności od celu 
pomocy państwa) 

1.1. Czy pomoc jest stosowana do sektora rolnego, w tym produkcji podstawowej produktów rolnych, ich przetwa
rzania i wprowadzania do obrotu? 

 tak  nie
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Proszę zauważyć, że pomoc na usługi zastępowania rolników może być przyznawana wyłącznie przedsiębior
stwom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. 

1.2. Kto może korzystać z pomocy? 
 a) rolnicy; 
 b) grupy producentów; 
 c) inni (proszę wyszczególnić): 

................................................................................................................................................................................................. 

1.3. Czy pomoc jest dostępna dla wszystkich rolników kwalifikujących się do otrzymania pomocy na danym obszarze 
na podstawie obiektywnie określonych warunków? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.4. Jeśli zapewnienie wsparcia technicznego jest podejmowane przez grupy producentów lub inne organizacje, to czy 
członkostwo w takich grupach lub organizacjach jest warunkiem dostępu do usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.5. Czy wkład podmiotów niebędących członkami z tytułu kosztów administracyjnych danej grupy lub organizacji 
producentów, o którym mowa w pytaniu 1.4, jest ograniczony do kosztów świadczenia usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. POMOC NA PRZEKAZYWANIE WIEDZY I DZIAŁANIA INFORMACYJNE (Sekcja 1.1.10.1.) 

2.1. Które z następujących rodzajów pomocy mogą być finansowane przez program pomocy lub środek indywi
dualny? 
 a) działalność w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, w tym szkolenia, warsztaty 

i coaching; 
 b) działania demonstracyjne; 
 c) działania informacyjne; 
 d) pomoc na krótkoterminowe wymiany zarządzających gospodarstwami rolnymi i wizyty w gospodar

stwach. 

2.2. Które z następujących kosztów kwalifikowalnych obejmuje środek? 
 a) koszty organizacji działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, działań demon

stracyjnych i działań informacyjnych; 
 b) koszty podróży, zakwaterowania i wydatków dziennych uczestników; 
 c) koszty świadczenia usług polegających na zastępowaniu uczestników na czas nieobecności; 
 d) koszty związane z projektami demonstracyjnymi. 

2.3. W przypadku projektów demonstracyjnych czy koszty kwalifikowalne obejmują? 
 a) koszty budowy, nabycia, w tym leasingu, lub modernizacji nieruchomości, przy czym grunty kwalifikują 

się jedynie w zakresie nieprzekraczającym 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej operacji; 
 b) zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia do wartości rynkowej danych aktywów;
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 c) ogólne koszty związane z wydatkami, o których mowa w pkt (293) lit. d) ppkt (i) oraz (ii) wytycznych, 
takie jak honoraria architektów, inżynierów i opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności; 

 d) zakup lub opracowanie oprogramowania komputerowego i zakup patentów, licencji, praw autorskich 
i znaków towarowych; 

 e) dodatkowe wydatki i utracone dochody związane z projektami demonstracyjnymi na małą skalę. 

Proszę zauważyć, że koszy kwalifikowalne ograniczają się do wymienionych w pkt (293) wytycznych. 

2.4. Czy studia wykonalności pozostają wydatkami kwalifikowalnymi, nawet jeśli na podstawie ich rezultatów nie 
ponosi się żadnych wydatków określonych w pkt (293) lit. d) ppkt (i) oraz (ii) wytycznych? 

 tak  nie 

2.5. Jeśli planowane jest przyznanie pomocy na dodatkowe wydatki i utracone dochody związane z projektami 
demonstracyjnymi na małą skalę, proszę to uzasadnić: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.6. Czy koszty, o których mowa w pkt (293) lit. d) ppkt (i)–(iv) wytycznych, kwalifikują się w stopniu, w którym 
służyły do finansowania projektu demonstracyjnego i na czas trwania projektu demonstracyjnego? 

 tak  nie 

2.7. Czy podmioty świadczące usługi w zakresie przekazywania wiedzy i usługi informacyjne posiadają odpowiednie 
zdolności do wykonywania tych zadań w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego regularne szkole
nia? 

 tak  nie 

2.8. Czy wsparcie na rozpoczęcie działalności udzielane jest w formie: 

 a) dotowanych usług; 

 b) płatności bezpośrednich producentom jedynie w formie zwrotu kosztów faktycznie poniesionych? 

Proszę zauważyć, że pomoc, o której mowa w pkt (293) lit. a) oraz c) i w pkt (293) lit. d) ppkt (i)-(iv) 
wytycznych nie może obejmować bezpośrednich płatności na rzecz beneficjentów. 

2.9. W drodze odstępstwa od pytania 2.8, czy odbiorca pomocy, o której mowa w pkt (293) lit. a) oraz c) i w pkt 
(293) lit. d) ppkt (i)-(iv) wytycznych będzie świadczył usługi w zakresie przekazywania wiedzy i działań infor
macyjnych? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że pomoc na usługi polegające na zastępowaniu uczestników, o której mowa w pkt (293) lit. c) 
wytycznych, może alternatywnie być wypłacana bezpośrednio świadczącemu usługi polegające na zastępowaniu, 
a pomoc na projekty demonstracyjne na małą skalę, o której mowa w pkt (293) lit. d) ppkt (i)–(iv) wytycznych, 
może być wypłacana bezpośrednio beneficjentom 

2.10. Jeśli odpowiedź na pytanie 2.9 brzmi „nie”, proszę uzasadnić. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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2.11. Czy pomoc, o której mowa w pkt (293) lit. d) ppkt (v) wytycznych, będzie bezpośrednio wypłacana benefi
cjentom? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.12. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy (maks. 100 %) ........................................................................................ 

2.13. W przypadku kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt (293) lit. d) wytycznych, czy maksymalna 
kwota pomocy jest ograniczona do 100 000 EUR w okresie trzech lat obrotowych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

3. POMOC NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA (Sekcja 1.1.10.2.) 

3.1. Czy pomoc ma na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rolnictwa oraz młodych 
rolników w korzystaniu z usług doradczych służących poprawie efektywności gospodarczej i środowiskowej ich 
gospodarstw lub inwestycji, a także ograniczenie wpływu tych gospodarstw lub inwestycji na klimat, jak również 
zwiększenie ich odporności na zmianę klimatu? 
 tak  nie 

3.2. Pomoc będzie obejmowała jako minimum jeden z następujących elementów: 
 a) obowiązki wynikające z ustawowych wymogów w zakresie zarządzania lub norm dotyczących zasad 

dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ustanowionych w tytule VI rozdział I rozporządzenia 
(UE) nr 1306/2013; 

 b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska określone w tytule III rozdział 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1307/2013, oraz utrzymywanie obszarów rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) tego 
rozporządzenia; 

 c) środki służące modernizacji gospodarstw, zwiększaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowa
cyjności i orientacji na rynek, jak również promowaniu przedsiębiorczości; 

 d) wymogi określone przez państwa członkowskie do celów wdrażania art. 11 ust. 3 ramowej dyrektywy 
wodnej; 

 e) wymogi określone przez państwa członkowskie na potrzeby wykonania art. 55 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 ( 1 ), w szczególności zgodność z ogólnymi zasadami 
integrowanej ochrony roślin, o której mowa w art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE („dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów”) ( 2 ); 

 f) normy bezpieczeństwa pracy i normy bezpieczeństwa dotyczące gospodarstw; 
 g) szczególne usługi doradcze dla rolników po raz pierwszy podejmujących działalność rolniczą, w tym 

doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

3.3. Czy doradztwo dotyczące jednej lub większej liczby opcji wymienionych w pytaniu 3.2, jest związane z przy
najmniej jednym priorytetem unijnym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich? 
 tak  nie 

Proszę podać szczegółowe informacje: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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3.4. Które z następujących rodzajów doradztwa mogą być finansowane przez program pomocy lub środek indywi
dualny? 

 a) doradztwo dotyczące informacji na temat łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, 
różnorodności biologicznej i ochrony wód, jak określono w załączniku I do rozporządzenia 1306/2013; 

 b) doradztwo związane z wynikiem gospodarczym i wynikami gospodarstwa rolnego w zakresie oddziały
wania na środowisko, w tym aspekty dotyczące konkurencyjności; 

 c) doradztwo w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, rolnictwa ekologicznego oraz aspektów 
zdrowotnych hodowli zwierząt; 

 d) doradztwo dotyczące innych zagadnień. 

Proszę opisać przewidziane środki: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.5. Pomoc musi być przyznawana podmiotom świadczącym usługi doradcze i nie może obejmować płatności 
bezpośrednich dla beneficjentów: 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

3.6. Czy podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych posiadają odpowiednie zasoby w postaci regularnie 
szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczenie w zakresie doradztwa i cechuje je wiarygodność 
w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą świadczone przez nich usługi doradcze? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

3.7. Czy doradztwo jest częściowo świadczone grupowo? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć że w należycie uzasadnionych i stosownych przypadkach usługi doradcze mogą być częściowo 
świadczone grupowo, biorąc pod uwagę sytuację poszczególnych użytkowników korzystających z usług dorad
czych.. 

3.8. Jeśli odpowiedź na pytanie 3.7 brzmi „tak”, proszę uzasadnić. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.9. Czy kwota pomocy jest ograniczona do 1 500 EUR za poradę? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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3.10. Czy podczas świadczenia usług doradczych usługodawca przestrzega obowiązków poszanowania poufności, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

4. POMOC NA USŁUGI ZASTĘPOWANIA ROLNIKÓW (Sekcja 1.1.10.3.) 

4.1. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych są jednymi 
beneficjentami tej pomocy? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

4.2. Pomoc musi być przyznawana podmiotom świadczącym usługi zastępowania rolników i nie może obejmować 
płatności bezpośrednich dla rolników: 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

4.3. Czy pomoc przyznawana jest w odniesieniu do faktycznych kosztów poniesionych na zastąpienie rolnika, osoby 
fizycznej będącej członkiem gospodarstwa lub pracownika rolnego na czas nieobecności z powodu choroby, 
choroby dziecka, wakacji, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, obowiązkowej służby wojskowej, lub 
w przypadku zgonu? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że koszy kwalifikowalne ograniczają się do wymienionych w pkt (310) wytycznych. 

4.4. Czy całkowity czas zastępowania, z wyjątkiem zastępowania w przypadku urlopu macierzyńskiego lub wycho
wawczego i obowiązkowej służby wojskowej, objęty pomocą ograniczony jest do trzech miesięcy na rok na 
beneficjenta? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że w należycie uzasadnionych przypadkach można zezwolić na zastępstwo na dłuższy okres 
czasu. 

4.5. Jeśli odpowiedź na pytanie 4.4 jest przecząca, proszę uzasadnić. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4.6. Czy całkowity czas zastępowania objęty pomocą w przypadku urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego ogra
niczony jest w każdym przypadku do sześciu miesięcy na rok? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że w należycie uzasadnionych przypadkach można zezwolić na zastępstwo na urlop macie
rzyński i wychowawczy na dłuższy okres czasu. 

4.7. Jeśli odpowiedź na pytanie 4.6 brzmi „nie”, proszę uzasadnić. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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4.8. Czy całkowity czas zastępowania objęty pomocą w przypadku obowiązkowej służby wojskowej jest ograniczony 
do okresu trwania służby wojskowej? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

4.9. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy (maksymalnie 100 %): ......................................................................... 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.1.11. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA RZECZ WSPÓŁPRACY W SEKTORZE ROLNYM 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia wszystkich środków pomocy państwa na rzecz zapewnienia współpracy w sektorze 
rolnym zgodnie z opisem w części II rozdział 1 sekcja 1.1.11 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze 
rolnym i leśnym na lata 2014–2020 („wytycznych”). 

1. RODZAJ POMOCY 

1.1. Czy współpraca ma zastosowanie do sektora rolnego, w tym produkcji podstawowej produktów rolnych, ich 
przetwarzania i wprowadzania do obrotu? 

 tak  nie 

1.2. We współpracę zaangażowane są przynajmniej dwa podmioty, podejmujące działania takie jak: 

 a) rozwój metod współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolnym, łańcuchu żywnościowym 
(jedynie wtedy, gdy rezultatem przetwarzania jest produkt rolny) i wśród innych podmiotów prowadzą
cych działalność w sektorze rolnym, które przyczyniają się do osiągania celów i priorytetów polityki 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym grup producentów, spółdzielni i organizacji międzybranżowych; 

 b) tworzenie klastrów i sieci w sektorze rolnym; 

 c) tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
o których mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

2. KOSZTY KWALIFIKOWALNE ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

2.1. Pomoc będzie przyznawana na współpracę w odniesieniu do następujących działań: 

 a) projektów pilotażowych; 

 b) opracowywania nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym i żywno 
ściowym (o ile dotyczy to produktów rolnych); 

 c) współpracy między małymi podmiotami w sektorze rolnym przy organizowaniu wspólnych procedur 
pracy, wspólnym korzystaniu z urządzeń i zasobów; 

 d) poziomej i pionowej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia platform 
logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 

 e) działalności promocyjnej w kontekście lokalnym, związanej z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych; 

 f) wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do 
niej;
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 g) wspólnych podejść do projektów środowiskowych i stosowanych praktyk środowiskowych, w tym spraw
nego gospodarowania wodą, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych ( 1 ) i zachowywania kraj
obrazów rolniczych; 

 h) poziomej i pionowej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonej 
produkcji biomasy do wykorzystania w produkcji żywności, jeśli współpraca ta prowadzi do wytworzenia 
produktów rolnych i produkcji energii na własne potrzeby; 

 i) realizowania, w szczególności przez grupy partnerów publicznych i prywatnych, inne niż określone 
w art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ( 2 ), strategii 
rozwoju lokalnego innych niż określone w art. 2 pkt 19 tego rozporządzenia dotyczących jednego lub 
większej liczby priorytetów unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

2.2. W przypadku pomocy na tworzenie klastrów i sieci czy będzie ona przyznawana wyłącznie nowo powstałym 
klastrom i sieciom oraz tym, które podejmują nową dla nich działalność? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (317) wytycznych tego typu pomoc nie może 
zostać przyznana. 

2.3. Pomoc przeznaczona na projekty pilotażowe, a także na rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i tech
nologii w sektorze rolnym i spożywczym w stopniu, w którym dotyczy to produktów rolnych, może zostać 
przyznana również podmiotom indywidualnym. W przypadkach gdy pomoc przyznawana jest poszczególnym 
podmiotom, czy wyniki projektu lub działań objętych pomocą będą rozpowszechniane? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (318) wytycznych tego typu pomoc nie może 
zostać przyznana. 

2.4. Czy pomoc na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw będzie obejmować jedynie krótkie łańcuchy 
dostaw, o których mowa w pkt (316) lit. d) i e) wytycznych, obejmujące nie więcej niż jednego pośrednika 
między rolnikiem a konsumentem? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (319) wytycznych tego typu pomoc nie może 
zostać przyznana. 

2.5. Czy pomoc jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa konkurencji, w szczególności z art. 101 i 102 
Traktatu? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (320) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę wyjaśnić, jak ta zgodność będzie zapewniana. 

2.6. Pomoc może zostać przyznana na pokrycie następujących kosztów kwalifikowalnych w zakresie, w jakim dotyczą 
one działalności rolniczej: 

 a) koszty badań w odniesieniu do danego obszaru, analizy wykonalności oraz opracowania biznesplanu lub 
lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013;
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( 1 ) Dotyczy to współpracy związanej z produkcją energii ze źródeł odnawialnych lub produkcją biopaliw w gospodarstwach, pod 
warunkiem że spełnione są warunki ustanowione w części II sekcja 1.1.1.1 wytycznych. 

( 2 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spój
ności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320).



 

 b) koszty aktywizacji danego obszaru w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego 
lub projektu, który ma być przeprowadzony przez grupę operacyjną EPI na rzecz wydajności i zrówno
ważenia w rolnictwie, o których mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; w przypadku 
klastrów aktywizacja może dotyczyć również organizacji szkoleń, tworzenia sieci kontaktów między 
członkami i rekrutacji nowych członków; 

 c) bieżące koszty współpracy, takie jak wynagrodzenie „koordynatora”; 
 d) bezpośrednie koszty określonych projektów związane z realizacją planu biznesowego, planu środowi

skowego, strategii rozwoju lokalnego innej niż ta, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013, lub innych działań ukierunkowanych na innowacyjność, w tym testowania; bezpośrednie 
koszty ograniczają się do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy inwestycyjnej, jak określono 
w części II sekcja 1.1.1.1 wytycznych; 

 e) koszty działalności promocyjnej. 

2.7. Czy pomoc będzie ograniczona do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań na rzecz 
środowiska w należycie uzasadnionych przypadkach? 
 tak  nie 

Proszę podać uzasadnienie wspólnych działań na rzecz środowiska, które trwają dłużej niż siedem lat: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.8. Pomoc zostanie przyznana do wysokości: ..................% kosztów kwalifikowalnych. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.1.1. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY MAJĄCEJ NA CELU NAPRAWIENIE SZKÓD 
SPOWODOWANYCH KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI LUB ZDARZENIAMI NADZWYCZAJNYMI 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania przez państwa członkowskie każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na 
wyrównanie szkód w produkcji rolnej lub środkach produkcji rolnej zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.1 
Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 
2014–2020 („wytycznych”). 

1. Jaka klęska żywiołowa lub inne nadzwyczajne wydarzenie spowodowały (lub, w przypadku ramowych 
programów pomocy ( 1 ) zgłaszanych ex ante, mogły spowodować) szkodę, za którą żądana jest rekompensata? 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Kiedy miało miejsce zjawisko przedstawione w pytaniu 1? 

................................................................................................................................................................................................................. 

3. Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. Czy właściwy organ państwa członkowskiego formalnie uznał wystąpienie klęski żywiołowej lub zdarzenia 
nadzwyczajnego? 
 tak  nie
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( 1 ) W przypadku ramowych programów pomocy zgłaszanych ex ante pytania 2, 3, 4 i 8 nie mają zastosowania.



 

5. Proszę wykazać bezpośredni związek klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego ze szkodami poniesionymi 
przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, zajmujące 
się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

6. Komu wypłacana jest pomoc? Czy pomoc wypłacana jest bezpośrednio danemu gospodarstwu rolnemu lub 
grupie producentów lub organizacji, której przedsiębiorstwo rolne jest członkiem? 

................................................................................................................................................................................................................. 

7. W przypadku gdy pomoc wypłacana jest grupie producentów lub organizacji, w jaki sposób zapewnia się, że 
kwota pomocy nie przekracza kwoty pomocy, do jakiej kwalifikuje się dane gospodarstwo rolne? 

................................................................................................................................................................................................................. 

8. Proszę przedstawić możliwie jak najdokładniejszą ocenę szkód poniesionych przez potencjalnych beneficjentów. 

................................................................................................................................................................................................................. 

9. Czy do pomocy kwalifikują się jednie koszty szkód poniesionych bezpośrednio w wyniku klęski żywiołowej lub 
zdarzenia nadzwyczajnego? 

 tak  nie 

10. Czy bezpośrednie konsekwencje, o których mowa w pytaniu 9, są oceniane przez organ publiczny, niezależnego 
rzeczoznawcę uznanego przez organ przyznający pomoc lub zakład ubezpieczeń? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wyszczególnić: ......................................................................................................... 

11. Jaki rodzaj rekompensaty objęty jest pomocą (możliwych jest kilka odpowiedzi)? 

 a) wyrównanie szkód materialnych dotyczących budynków, urządzeń, maszyn, zapasów i środków produk
cji; 

 b) wyrównanie utraty dochodów spowodowanej przez pełne lub częściowe zniszczenie produkcji rolnej 
i środków podstawowej produkcji rolnej. 

12. Czy szkody oblicza się na poziomie poszczególnych beneficjentów? 

 tak  nie 

13. W odniesieniu do szkód materialnych wyszczególnionych w pytaniu 11, czy takie szkody obliczane są na 
podstawie kosztów naprawy lub wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed klęską żywiołową 
lub zdarzeniem nadzwyczajnym? 

 tak  nie 

14. Czy zastosowane zostaną wskaźniki w celu obliczenia rocznej produkcji rolnej danego beneficjenta? 

 tak  nie
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15. Jeśli odpowiedź na pytanie14 jest twierdząca, czy zastosowana metoda obliczeniowa pozwoli na określenie 
realnych strat danego beneficjenta w danym roku? 
 tak  nie 

16. Czy pomiar wielkości spowodowanych strat może być dostosowany do szczególnych cech charakterystycznych 
każdego rodzaju produktu przy użyciu: 
 a) wskaźników biologicznych (ilość utraconej biomasy) lub wskaźników ekwiwalentu utraty produkcji usta

lonych na poziomie gospodarstwa, lokalnym, regionalnym lub krajowym; lub 
 b) współczynników pogodowych (w tym wielkości opadów deszczu i temperatur) ustanawianych na 

poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym? 
 tak  nie 

17. Jeśli odpowiedź na pytanie 16 lit. a) lub b) jest twierdząca, to w jaki sposób państwo członkowskie ma zamiar 
zapewnić, aby odpowiednie obliczenia były reprezentatywne, nie zostały ustalone na podstawie rażąco zawyżo
nych wyników produkcji i nie powodowały nadwyżki rekompensaty w przypadku jakiegokolwiek beneficjenta? 

................................................................................................................................................................................................................. 

18. Czy klęska żywiołowa lub zdarzenie nadzwyczajne dotknęły dużego obszaru, powodując taki sam skutek? 
 tak  nie 

19. Jeśli odpowiedź na pytanie 18 jest twierdząca, to czy wypłaty pomocy będą obliczane na podstawie średnich 
strat? 
 tak  nie 

20. Jeśli odpowiedź na pytanie 19 jest twierdząca, to w jaki sposób państwo członkowskie ma zamiar zapewnić, aby 
średnie straty, o których mowa w pytaniu 19 były reprezentatywne i nie powodowały nadwyżki rekompensaty 
w przypadku jakiegokolwiek beneficjenta? 

................................................................................................................................................................................................................. 

21. Czy inne płatności otrzymane przez beneficjenta pomocy, np. w ramach polis ubezpieczeniowych, są odliczane 
od kosztów kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

22. W jaki sposób państwo członkowskie ma zamiar zapewnić, że od kwoty kosztów kwalifikowalnych odliczane 
będą wszelkie inne koszty nieponiesione z powodu klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego? 

................................................................................................................................................................................................................. 

23. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy brutto wyrażoną jako wartość procentowa kosztów kwalifiko
walnych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

Następujące pytanie ma zastosowanie w przypadku zgłaszania ex ante ramowych programów pomocy na wyrównanie szkód 
spowodowanych klęskami żywiołowymi: 

24. Proszę jasno określić warunki, na jakich można przyznać pomoc w przypadku trzęsień ziemi, lawin, osunięć 
ziemi i powodzi oraz huraganów, trąb powietrznych, erupcji wulkanów i powstałych naturalnie pożarów niespo
wodowanych przez człowieka. 

................................................................................................................................................................................................................. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

...............................................................................................................................................................................................................................
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1.2.1.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA NAPRAWĘ SZKÓD SPOWODOWANYCH 
PRZEZ NIEKORZYSTNE ZJAWISKA KLIMATYCZNE PORÓWNYWALNE DO KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania przez państwa członkowskie każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na 
wyrównanie szkód w produkcji rolnej lub środkach produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym porów
nywalnym do klęski żywiołowej, zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.2 Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Jakie niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej stanowi uzasadnienie pomocy? 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Kiedy miało miejsce zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej, o którym mowa w pytaniu 1? 

................................................................................................................................................................................................................. 

3. Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. Proszę wyjaśnić, dlaczego niekorzystne zjawisko klimatyczne może być porównywalne do klęski żywiołowej. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Czy pomoc będzie przyznawana wyłącznie na produkcję podstawową produktów rolnych? 

 tak  nie 

6. Czy wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego porównywalnego do klęski żywiołowej zostało formalnie 
uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego? 

 tak  nie 

7. Proszę wykazać bezpośredni związek między niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym porównywalnym do klęski 
żywiołowej a szkodami poniesionymi przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze produkcji 
podstawowej produktów rolnych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

8. Czy kryteria, na podstawie których niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej ma 
zostać formalnie uznane przez właściwy organ zostały ustalone wcześniej? 

 tak  nie 

9. Proszę przedstawić odpowiednie informacje meteorologiczne w odniesieniu do przedmiotowego niekorzystnego 
zjawiska klimatycznego. 

................................................................................................................................................................................................................. 

10. Czy pomoc wypłacana jest bezpośrednio: 

 a) zainteresowanym przedsiębiorstwom rolnym prowadzącym działalność w sektorze produkcji podsta
wowej produktów rolnych, lub 

 b) grupie producentów lub organizacji, której przedsiębiorstwo rolne, o którym mowa w lit. a) jest człon
kiem. 

11. Jeśli odpowiedź na pytanie 10 zawarta jest w lit. b), proszę wyjaśnić, w jaki sposób zapewnia się, że kwota 
pomocy nie przekracza kwoty pomocy, do jakiej kwalifikuje się każde odpowiednie gospodarstwo rolne? 

................................................................................................................................................................................................................. 

12. Proszę podać koszty, które kwalifikują się do pomocy:
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 a) rekompensata z tytułu utraty dochodów beneficjenta na skutek całkowitego lub częściowego zniszczenia 
produktów rolnych i środków produkcji spowodowanego wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klima
tycznego porównywalnego do klęski żywiołowej, o którym mowa w pkt (354) lit. b) wytycznych; 

 b) rekompensata szkód materialnych dotyczących budynków rolniczych i sprzętu gospodarskiego oraz 
maszyn, zapasów i środków produkcji spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym porów
nywalnym do klęski żywiołowej, o których mowa w pkt (354) lit. a) wytycznych. 

13. Jeśli odpowiedź na pytanie 12 jest zawarta jest w lit. a), czy koszty kwalifikowalne zostaną obliczone poprzez 
odjęcie iloczynu ilości produktów rolnych wyprodukowanych w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko 
klimatyczne porównywalne z klęską żywiołową lub w każdym kolejnym roku, którego dotyczy pełne lub 
częściowe zniszczenie środków produkcji, i średniej ceny sprzedaży uzyskanej w danym roku od iloczynu średniej 
rocznej ilości produktów rolnych wyprodukowanych w okresie minionych trzech lat, lub średniej z trzech lat 
opartej na okresie pięciu minionych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, i uzyskanej średniej ceny 
sprzedaży? 

 tak  nie 

14. Jeśli odpowiedź na pytanie 13 jest twierdząca, to czy inne koszty poniesione przez beneficjenta na skutek 
niekorzystnego zjawiska klimatycznego będą dodane do kwoty wynikającej z obliczenia utraty dochodów? 

 tak  nie 

15. Jeśli odpowiedź na pytanie 13 jest twierdząca, to czy otrzymana w wyniku obliczania kosztów utraty dochodów 
kwota zostanie pomniejszona o wszelkie kwoty otrzymane w ramach systemu ubezpieczeń oraz koszty niepo
niesione w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego (np. z powodu niezbierania plonów)? 

 tak  nie 

16. Czy zastosowane zostaną wskaźniki w celu obliczenia rocznej produkcji rolnej danego beneficjenta? 

 tak  nie 

17. Jeśli odpowiedź na pytanie16 jest twierdząca, czy zastosowana metoda obliczeniowa pozwoli na określenie 
realnych strat danego beneficjenta w danym roku? 

 tak  nie 

18. Czy metoda obliczania wielkości spowodowanych strat może być dostosowana do szczególnych cech charaktery
stycznych każdego rodzaju produktu rolnego przy użyciu: 

a) wskaźników biologicznych (i.e. ilości utraconej biomasy) lub wskaźników ekwiwalentu utraty produkcji usta
nawianych na poziomie gospodarstwa, lokalnym, regionalnym lub krajowym; lub 

b) współczynników pogodowych (w tym wielkości opadów deszczu i temperatur) ustanawianych na poziomie 
lokalnym, regionalnym lub krajowym? 

 tak  nie 

19. Czy niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowe dotknęło dużego obszaru, powodując 
taki sam skutek? 

 tak  nie 

20. Jeśli odpowiedź na pytanie 19 jest twierdząca, czy wypłaty pomocy będą obliczane na podstawie średnich strat? 

 tak  nie 

21. Jeśli odpowiedź na pytanie 20 jest twierdząca, w jaki sposób zapewnia się, aby średnie straty, o których mowa 
w pytaniu 20 były reprezentatywne, nie zostały ustalone na podstawie rażąco zawyżonych wyników produkcji 
i nie powodowały nadwyżki rekompensaty w przypadku jakiegokolwiek beneficjenta? 

.................................................................................................................................................................................................................
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22. Czy wysokość pomocy będzie obliczana na podstawie kosztów naprawy lub wartości ekonomicznej przedmio
towych aktywów przed wystąpieniem niekorzystnego zjawiska klimatycznego porównywalnego z klęską żywio 
łową? 
 tak  nie 

23. Czy obliczenia strat dokonuje się na poziomie indywidualnego beneficjenta? 
 tak  nie 

24. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy brutto wyrażoną jako wartość procentowa kosztów kwalifiko
walnych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

25. Czy niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej miało wpływ na obszary z ograni
czeniami naturalnymi? 
 tak  nie 

26. Czy przyznana rekompensata zostanie zmniejszona o 50 %, jeśli zainteresowany rolnik nie wykupił ubezpieczenia 
od najczęściej występujących w danym państwie członkowskim lub regionie zagrożeń klimatycznych obejmują
cego co najmniej 50 % jego średniej produkcji rocznej lub dochodów związanych z tą produkcją? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że odstępstwa od tego warunku są możliwe tylko wtedy, gdy 
państwo członkowskie może w przekonujący sposób wykazać, że mimo wszelkich możliwych starań, wykupienie 
przystępnego cenowo ubezpieczenia pokrywającego statystycznie najczęściej występujące zagrożenia klimatyczne 
w danym państwie członkowskim lub regionie nie było możliwe w czasie wystąpienia szkody. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.1.3. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY PRZEZNACZONEJ NA ZWALCZANIE CHORÓB 
ZWIERZĄT I ROŚLIN 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania przez państwa członkowskie każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na 
zapobieganie chorobom zwierząt i szkodnikom roślin, ich kontrolę i zwalczanie oraz na wyrównanie strat spowodowanych chorobami 
zwierząt lub inwazjami szkodników roślin zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.3 Wytycznych Unii 
Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycz
nych”). 

1. O jakiej chorobie zwierząt lub o jakich szkodnikach roślin jest mowa? 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Czy pomoc będzie przyznawana wyłącznie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji 
podstawowej produktów rolnych? 
 tak  nie 

3. Czy pomoc będzie wypłacana wyłącznie: 
 a) w odniesieniu do chorób zwierząt lub szkodników roślin, w przypadku których istnieją przepisy unijne 

lub krajowe, niezależnie od tego czy zostały one ustanowione w ramach przepisów ustawowych, wyko
nawczych czy administracyjnych; 

 b) jako część: 

(i) publicznego programu zapobiegania danej chorobie zwierząt lub szkodnikowi roślin, ich kontroli lub 
zwalczania na szczeblu unijnym, krajowym lub regionalnym; lub 

(ii) środków nadzwyczajnych nałożonych przez właściwy organ publiczny; lub
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(iii) środków zwalczania lub powstrzymania rozprzestrzeniania się szkodników roślin, wprowadzanych 
zgodnie z dyrektywą Rady 2000/29/WE ( 1 ). 

4. Do formularza zgłoszeniowego proszę dołączyć opis środków zapobiegania, kontroli i zwalczania, których to 
dotyczy. 

5. W odniesieniu do szkód spowodowanych przez szkodniki roślin, czy państwo członkowskie wdrożyło art. 14 
ust. 1 dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ( 2 ) i art. 55 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 ( 3 )? 
 tak  nie 

6. Czy pomoc dotyczy chorób zwierząt lub szkodników roślin, w odniesieniu do których przepisy Unii przewidują, 
że koszty podjętych środków ponoszą beneficjenci? 
 tak  nie 

7. Czy choroba zwierząt lub inwazja szkodników roślin została spowodowana celowym działaniem beneficjenta lub 
jego zaniedbaniem? 
 tak  nie 

8. Jeśli sprawa dotyczy choroby zwierząt, proszę odpowiedzieć, czy choroba ta wymieniona jest w wykazie chorób 
zwierząt sporządzonym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt lub w wykazie chorób zwierząt i chorób 
odzwierzęcych wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 652/2014 ( 4 )? 
 tak  nie 

9. Kiedy poniesiono koszty lub straty spowodowane chorobą zwierząt lub szkodnikiem roślin? 

................................................................................................................................................................................................................. 

10. Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy. 

................................................................................................................................................................................................................. 

11. Czy do pomocy kwalifikują się jakiekolwiek koszty, które nie są bezpośrednio związane z chorobą zwierząt lub 
szkodnikiem roślin, i które i tak zostałyby poniesione przez beneficjenta? 
 tak  nie 

12. W przypadku środków zapobiegawczych (tj. środków odnoszących się do choroby zwierząt lub szkodnika roślin, 
które jeszcze nie wystąpiły), proszę zaznaczyć, które z kosztów kwalifikują się do pomocy: 
 a) kontrole zdrowotne; 
 b) analizy; 
 c) badania i inne sposoby wykrywania; 
 d) nabywanie, przechowywanie, podawanie i dystrybucja szczepionek, lekarstw i substancji do leczenia 

zwierząt oraz środków ochrony roślin; 
 e) zapobiegawczy ubój lub eliminacja zwierząt lub niszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego i upraw 

oraz czyszczenie i dezynfekcja gospodarstwa i wyposażenia. 

13. W przypadku środków kontroli i zwalczania (tj. środków odnoszących się do tych chorób zwierząt lub szkod
ników roślin, których obecność została formalnie uznana przez właściwy organ), proszę zaznaczyć, które 
z kosztów kwalifikują się do pomocy:
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 a) badania i inne sposoby wykrywania w przypadku chorób zwierząt, w tym badania na obecność prze
nośnych encefalopatii gąbczastych (TSE) i gąbczastej encefalopatii bydła (BSE); 

 b) nabywanie, przechowywanie, podawanie i dystrybucja szczepionek, lekarstw i substancji do leczenia 
zwierząt oraz środków ochrony roślin; 

 c) ubój lub eliminacja i niszczenie zwierząt oraz niszczenie produktów pochodzenia zwierzęcego związa
nych z tymi zwierzętami lub niszczenie upraw, w tym zwierząt padłych lub roślin zniszczonych w rezul
tacie podania szczepionek lub stosowania innych środków wskazanych przez właściwe organy publiczne, 
oraz czyszczenie i dezynfekcja gospodarstwa i wyposażenia. 

14. Proszę wyszczególnić w jaki sposób będzie przyznawana pomoc: 

 a) w naturze; 

 b) w postaci zwrotu beneficjentowi kosztów rzeczywistych. 

15. Jeśli odpowiedź na pytanie 14 zwarta jest w lit. b), proszę odpowiedzieć, czy koszty kwalifikowalne są kosztami, 
o których mowa w pkt (374) lit. d) i (375) lit. b) wytycznych. 

 tak  nie 

16. Jeśli odpowiedź na pytanie 15 jest przecząca, czy dotyczy to roślin? 

 tak  nie 

17. Jeśli odpowiedź na pytanie 16 jest twierdząca, proszę odpowiedzieć czy koszty kwalifikowalne są kosztami, 
o których mowa w pkt (374) lit. e) i pkt (375) lit. c) wytycznych. 

 tak  nie 

18. W przypadku pomocy z tytułu wyrównywania szkód spowodowanych chorobami zwierząt lub szkodnikami 
roślin czy rekompensatę oblicza się jedynie w odniesieniu do: 

a) wartości rynkowej zwierząt poddanych ubojowi, wyeliminowanych lub padłych lub produktów pochodzenia 
zwierzęcego związanych z tymi zwierzętami lub roślin zniszczonych w związku z chorobą zwierząt lub 
szkodnikiem roślin oraz jako część publicznego programu lub środka, o którym mowa w pkt (366) lit. b) 
wytycznych? 

 tak  nie 

b) utraty dochodów spowodowanej wymogami przeprowadzenia kwarantanny oraz trudnościami związanymi 
z odtworzeniem stad, ponownym sadzeniem oraz obowiązkowym płodozmianem? 

 tak  nie 

19. Czy pomoc będzie ograniczona do kosztów i strat spowodowanych przez choroby zwierząt i szkodniki roślin, 
w przypadku których właściwy organ: 

 a) formalnie uznał wystąpienie choroby, w przypadku choroby zwierząt, lub 

 b) formalnie uznał obecność szkodników, w przypadku szkodników roślin?
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20. Czy państwo członkowskie zobowiązuje się, że pomoc i wszelkie inne płatności otrzymane przez beneficjenta, 
w tym płatności w ramach innych środków krajowych lub unijnych lub też polis ubezpieczeniowych z tytułu 
tych samych kosztów kwalifikowalnych, nie przekroczą 100 % kosztów kwalifikowalnych? 

 tak  nie 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.1.4. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY Z TYTUŁU PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODAR
SKICH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania przez państwa członkowskie każdego środka pomocy państwa dotyczącego 
padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.4. Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycznych”). 

1. Czy pomoc będzie przyznawana wyłącznie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji 
podstawowej produktów rolnych? 

 tak  nie 

2. Proszę podać koszty, które kwalifikują się do pomocy, oraz mające zastosowanie poziomy intensywności 
pomocy: 

 a) koszty usunięcia padłych zwierząt: ….% 

 b) koszty zniszczenia padłych zwierząt: ….% 

 c) koszty wywozu i zniszczenia padłych zwierząt, w przypadku gdy pomoc jest finansowana z opłat lub 
obowiązkowych składek przeznaczonych na finansowanie zniszczenia takich padłych zwierząt, pod 
warunkiem że te opłaty lub składki są ograniczone do sektora mięsnego i nałożone bezpośrednio na 
ten sektor: ….% 

 d) koszty wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom 
na obecność TSE lub w przypadku pojawienia się ogniska choroby zwierząt, o której mowa w wykazie 
chorób zwierząt sporządzonym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt lub w wykazie chorób 
zwierząt i chorób odzwierzęcych wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) nr 
652/2014 ( 1 ): ….% 

3. Czy pomoc uwarunkowana jest wprowadzeniem w państwie członkowskim jednolitego programu monitorowania 
gwarantującego bezpieczne usuwanie padłych zwierząt? 

 tak  nie 

4. Czy pomoc obejmuje bezpośrednie wypłacanie pieniędzy przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją zwie
rzęcą? 

 tak  nie 

5. Czy pomoc będzie wypłacana podmiotom gospodarczym działającym na późniejszym etapie w stosunku do 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją zwierzęcą, świadczącym usługi związane z wywozem lub niszczeniem 
padłych zwierząt? 

 tak  nie 

6. Czy pomoc będzie przyznawana na pokrycie kosztów usuwania odpadów rzeźniczych? 

 tak  nie
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7. Czy pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z usuwaniem odpadów rzeźniczych? 
 tak  nie 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.1.5. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA POKRYCIE SZKÓD SPOWODOWANYCH 
PRZEZ ZWIERZĘTA CHRONIONE 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania przez państwa członkowskie każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na 
naprawę szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.5. 
Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 
2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych są jednymi 
beneficjentami tej pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. Czy od beneficjentów wymagano podjęcia racjonalnych środków zapobiegawczych proporcjonalnych do ryzyka 
spowodowania przez zwierzęta chronione szkód na danym obszarze? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że aby można było uznać przedmiotową pomoc za zgodną 
z wewnętrznym rynkiem, konieczne jest przedstawienie przekonujących dowodów niemożności podjęcia takich 
środków zapobiegawczych. 

3. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, proszę wskazać, jakiego rodzaju środki zapobiegawcze były wyma
gane (np. ogrodzenia tam gdzie jest to możliwe, psy pasterskie itp.). 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. Jakie zwierzęta chronione spowodowały szkody, w odniesieniu do których przewidziana jest rekompensata? 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Jaki charakter mają wyrządzone szkody? 

................................................................................................................................................................................................................. 

6. Proszę wykazać bezpośredni związek przyczynowy między szkodami poniesionymi przez przedsiębiorstwo 
prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych a zachowaniem zwierząt chro
nionych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

7. Czy pomoc wypłacana jest bezpośrednio danemu przedsiębiorstwu rolnemu lub grupie producentów lub orga
nizacji, której to przedsiębiorstwo jest członkiem? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8. W przypadku gdy pomoc wypłacana jest grupie producentów lub organizacji, czy kwota pomocy przekracza 
kwotę pomocy, do jakiej kwalifikuje się dane przedsiębiorstwo rolne? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

9. Kiedy miało miejsce zdarzenie, które spowodowało szkody? 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że program pomocy należy ustanowić w ciągu trzech lat od daty poniesienia straty lub szkody. 

10. Proszę podać ostateczny termin, do którego możliwe jest wypłacenie pomocy. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że pomoc należy wypłacić w ciągu czterech lat od daty poniesienia straty lub szkody. 

11. Czy wysokość poniesionej szkody obliczana jest w odniesieniu do indywidualnego beneficjenta? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

12. Jaki rodzaj rekompensaty objęty jest pomocą (możliwych jest kilka odpowiedzi)? 

 a) rekompensata za zabite zwierzęta lub zniszczone rośliny; 

 b) rekompensata za poniesione koszty pośrednie; 

 c) rekompensata za szkody materialne dotyczące sprzętu gospodarskiego, maszyn, budynków gospodar
czych i zapasów. 

Proszę zauważyć, że pomoc na inwestycje w środki zapobiegania szkodom spowodowanym przez zwierzęta 
chronione może być przyznawana zgodnie z warunkami określonymi w części II rozdział 1 sekcja 1.1.1.1 
wytycznych, a nie w sekcji 1.2.1.5 wytycznych. 

13. Jeśli odpowiedź na pytanie 12 zawarta jest w lit. a) czy koszty kwalifikowalne są obliczane na podstawie wartości 
rynkowej zabitych zwierząt lub zniszczonych roślin? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

14. Jeśli odpowiedź na pytanie 12 zawarta jest w lit. b), proszę wskazać w wyczerpujący sposób, jakie koszty 
pośrednie mogą być zwracane (np. koszty opieki weterynaryjnej związanej z leczeniem rannych zwierząt i koszty 
siły roboczej związane z poszukiwaniem zaginionych zwierząt). 

................................................................................................................................................................................................................. 

15. Jeśli odpowiedź na pytanie 12 zawarta jest w lit. c), czy szkody materialne obliczane są na podstawie kosztów 
naprawy lub wartości ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed wydarzeniem, które spowodowało szkodę? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

16. Jeśli odpowiedź na pytanie 12 zawarta jest w lit. c), czy pomoc przekracza koszt naprawy lub zmniejszenia 
godziwej wartości rynkowej spowodowanego wydarzeniem powodującym szkodę, tzn. różnicy między wartością 
majątku w okresie bezpośrednio poprzedzającym wydarzenie powodujące szkodę i w okresie bezpośrednio po 
nim następującym? 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

17. Czy pomoc jest ograniczona do szkód poniesionych bezpośrednio w wyniku zdarzenia, które spowodowało 
szkodę? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

18. Który z poniższych organów jest odpowiedzialny za ocenę kosztów kwalifikowalnych? 
 a) organ publiczny; 
 b) niezależny rzeczoznawca uznany przez organ przyznający pomoc; 
 c) zakład ubezpieczeń. 

Proszę zauważyć, że koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, wyłącznie jeśli ocena była przeprowadzana przez 
jeden z trzech podmiotów wymienionych w lit. a), b) i c). 

19. Czy inne płatności otrzymane przez beneficjenta pomocy, np. w ramach polis ubezpieczeniowych, są odliczane 
od kosztów kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

20. Czy koszty nieponiesione z powodu zdarzenia, które spowodowało szkodę, które w innym przypadku zostałyby 
poniesione przez beneficjenta, są odliczane od kwoty pomocy? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

21. W jaki sposób zapewnia się, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty wynikająca z połączenia tej pomocy oraz 
innych krajowych lub unijnych instrumentów wsparcia bądź prywatnych systemów ubezpieczeń? 

................................................................................................................................................................................................................. 

22. Proszę podać intensywność pomocy brutto wyrażoną jako wartość procentowa bezpośrednich kosztów kwalifi
kowalnych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

23. Proszę podać intensywność pomocy brutto wyrażoną jako wartość procentowa pośrednich kosztów kwalifiko
walnych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że rekompensata kosztów pośrednich nie może przekraczać 80 % całkowitych pośrednich 
kosztów kwalifikowalnych. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.1.6. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA OPŁACENIE SKŁADEK UBEZPIECZENIOWYCH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia wszystkich środków pomocy państwa przewidzianych na rekompensatę opłacania 
składek ubezpieczeniowych zgodnie z opisem w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.6 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy 
państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy środek pomocy przewiduje spłatę składek ubezpieczeniowych przedsiębiorstw zajmujących się przetwarza
niem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (406) wytycznych Komisja może zezwolić na 
pomoc na opłacenie składek ubezpieczeniowych wyłącznie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. 

2. Proszę określić, jakie szkody będą pokrywane przez ubezpieczenie, którego składki będą częściowo spłacane 
w ramach zgłoszonego środka pomocy: 
 Szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lub inne zdarzenia nadzwyczajne, niekorzystne zjawiska 

klimatyczne porównywalne z klęską żywiołową, choroby zwierząt i szkodniki roślin, wywóz i niszczenie 
padłych zwierząt oraz szkody spowodowane przez zwierzęta chronione, jak wyszczególniono w sekcjach 
1.2.1.1–1.2.1.5 wytycznych, jak również przez inne niekorzystne zjawiska klimatyczne. 

 Straty spowodowane incydentami środowiskowymi. 

3. W odniesieniu do składek ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczeń na wypadek strat spowodowanych przez 
incydenty środowiskowe czy wystąpienie incydentu środowiskowego zostało formalnie uznane przez właściwy 
organ danego państwa członkowskiego? 
 tak  nie 

3.1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy państwo członkowskie określiło z wyprzedzeniem kryteria, na podstawie 
których będzie można uważać, że wystąpienie wymienionych okoliczności zostało formalnie uznane? 
 tak  nie 

3.2. Czy zastosowano wskaźniki w celu obliczenia rocznej produkcji rolnej danego beneficjenta oraz wielkości 
szkody? 
 tak  nie 

4. Czy pomoc jest ograniczona do ubezpieczeń oferowanych przez jedną firmę ubezpieczeniową lub grupę firm 
ubezpieczeniowych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (407) wytycznych Komisja nie może zezwolić 
na przyznanie pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych, jeśli jest ona ograniczona do ubezpieczeń 
oferowanych przez jedną firmę ubezpieczeniową lub grupę firm ubezpieczeniowych. 

5. Czy pomoc jest uzależniona od warunku, że umowa ubezpieczenia musi być zawarta z firmą mającą siedzibę 
w danym państwie członkowskim? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (407) wytycznych Komisja nie może zezwolić 
na przyznanie pomocy z tytułu opłacenia składek ubezpieczeniowych, która stanowiłaby przeszkodę w funk
cjonowaniu rynku wewnętrznego w zakresie usług ubezpieczeniowych. 

6. Czy pomoc obejmuje program reasekuracji? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić wszystkie konieczne informacje w celu umożliwienia Komisji 
kontroli poszczególnych elementów pomocy na różnych poziomach (np. na poziomie ubezpieczyciela i reaseku
ratora) oraz zgodności proponowanej pomocy z rynkiem wewnętrznym. W szczególności proszę przedstawić 
wystarczające informacje, tak by umożliwić Komisji sprawdzenie, czy ostateczne korzyści z pomocy odnosi 
rolnik. 

7. Co obejmują koszty kwalifikowalne? 
 a) koszty składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia od strat powodowanych przez wydarzenia, 

o których mowa w pytaniu 2. 
 b) koszty związane z systemami reasekuracji. Proszę określić: 

.................................................................................................................................................................................................................
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8. Jaki jest przewidywany maksymalny poziom pomocy? (jako odsetek) 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że intensywność pomocy brutto nie może przekraczać 65 % kosztów składek ubezpieczenio
wych, z wyjątkiem pomocy na usuwanie i niszczenie padłych zwierząt, gdy intensywność pomocy nie przekracza 
100 % kosztów składki ubezpieczeniowej w odniesieniu do składek ubezpieczeniowych w celu usunięcia padłych 
zwierząt i do 75 % kosztów składki ubezpieczeniowej w odniesieniu do składki na ubezpieczenie w odniesieniu 
do zniszczenia takich padłych zwierząt. 

9. Czy kwota składki ubezpieczeniowej kwalifikującej się do wparcia będzie ograniczona poprzez zastosowanie 
pułapu? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, jaki to będzie pułap? ........................................................................................................... 

10. Czy płatności z tytułu ubezpieczeń są ograniczone w taki sposób, że rekompensują one nie więcej niż koszt 
wyrównania szkód spowodowanych przez wydarzenia, o których mowa w pytaniu 2? 

 tak  nie 

11. Czy płatności z tytułu ubezpieczeń związane są z wymogiem dotyczącym rodzaju lub ilości przyszłej produkcji 
lub określają takie wymogi? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (410) wytycznych płatności z tytułu ubezpieczeń mogą wyrównywać 
wyłącznie szkody, o których mowa w pytaniu 2, i nie mogą wiązać się z wymogami dotyczącymi rodzaju ani 
ilości przyszłej produkcji ani takich wymogów określać. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.1.7. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA WKŁAD FINANSOWY NA RZECZ FUNDUSZY 
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia wszystkich środków pomocy państwa przewidzianych na rekompensatę opłacania 
składek ubezpieczeniowych zgodnie z opisem w części II rozdział 1 sekcja 1.2.1.7 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy 
państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy środek pomocy przewiduje wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania dla dużych przed
siębiorstw lub przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (415) wytycznych Komisja może zezwolić na 
pomoc na wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania wyłącznie dla przedsiębiorstw prowa
dzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej. 

2. Proszę określić, jakie szkody będą pokrywane z funduszy wspólnego inwestowania, w odniesieniu do których 
składki będą częściowo finansowane w ramach zgłoszonego środka: 

 Szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne z klęskami żywiołowymi, 
choroby zwierząt lub szkodniki roślin, o których mowa w części II rozdział 1 sekcje 1.2.1.2 i 1.2.1.3 
wytycznych. 

 Straty spowodowane incydentami środowiskowymi.
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3. W odniesieniu do wkładu finansowego na rzecz funduszy wspólnego inwestowania przeznaczonych na wypłaty 
rekompensat z tytułu strat spowodowanych przez incydenty środowiskowe, czy wystąpienie incydentu środowi
skowego zostało formalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (419) wytycznych wystąpienie incydentu 
środowiskowego musi zostać formalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego. 

3.1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy państwo członkowskie określiło z wyprzedzeniem kryteria, na podstawie 
których będzie można uważać, że wystąpienie wymienionych okoliczności zostało formalnie uznane? 

 tak  nie 

3.2. Czy zastosowano wskaźniki w celu obliczenia rocznej produkcji rolnej danego beneficjenta oraz wielkości 
szkody? 

 tak  nie 

4. Co obejmują koszty kwalifikowalne? 

 Wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania w celu wypłacania rolnikom rekompensat za 
szkody wymienione w pytaniu 2, które odnoszą się do kwot wypłaconych przez fundusz wspólnego inwes
towania jako finansowej rekompensaty dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze podsta
wowej produkcji rolnej. 

Proszę zauważyć, że nie ma innych kosztów kwalifikowalnych. 

5. Jaki jest przewidywany poziom pomocy? (jako odsetek) 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że maksymalna stawka pomocy wynosi 65 % kosztów kwalifikowalnych. 

6. Czy kwota kosztów kwalifikujących się do wsparcia będzie ograniczona? 

 tak  nie 

6.1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, w jaki sposób będzie ona ograniczona? 

 Pułap w odniesieniu do funduszu: …………….................................................................................................................. 

 Odpowiednie pułapy w zależności od liczby członków funduszu: ............................................................................. 

7. Czy fundusz wspólnego inwestowania został akredytowany przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym? 

 tak  nie 

8. Czy fundusz wspólnego inwestowania prowadzi przejrzystą politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat 
z niego? 

 tak  nie 

9. Czy fundusz wspólnego inwestowania posiada przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (416) wytycznych, odpowiedź na pytania 7, 8 i 9 niniejszego formularza 
informacji uzupełniających musi być twierdząca, aby Komisja mogła zatwierdzić pomoc.
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10. Czy określono przepisy w zakresie tworzenia funduszy wspólnego inwestowania i zarządzania nimi, w szczegól
ności odnośnie do przyznawania rekompensat oraz administrowania i monitorowania zgodności ze wspomnia
nymi przepisami? 

 tak  nie 

11. Czy w warunkach dotyczących funduszy wspólnego inwestowania przewidziano kary w przypadku zaniedbań ze 
strony przedsiębiorstwa? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (417) wytycznych, odpowiedź na pytania 10 i 11 niniejszego formularza 
informacji uzupełniających musi być twierdząca, aby Komisja mogła zatwierdzić pomoc. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.2.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA LIKWIDACJĘ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia wszystkich środków pomocy państwa przewidzianych w celu promocji likwidacji 
zdolności produkcyjnych ze względów związanych ze zdrowiem ludzi, zwierząt lub roślin bądź z przyczyn sanitarnych, etycznych lub 
środowiskowych zgodnie z opisem w części II rozdział 1 sekcja 1.2.2. Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa 
w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

Czy planowany środek pomocy przewiduje, że: 

a) konieczne jest współdziałanie ze strony beneficjenta pomocy; 

b) środek nie obejmuje przedsiębiorstw zagrożonych; 

c) rekompensata za utratę wartości kapitałowej aktywów nie może przekraczać samej straty? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.2.2 wytycznych pomoc nie 
może zostać przyznana, jeśli te warunki nie są spełnione. 

1. LIKWIDACJA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH ZE WZGLĘDÓW ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM LUDZI, ZWIE
RZĄT LUB ROŚLIN BĄDŹ Z PRZYCZYN SANITARNYCH, ETYCZNYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH 

1.1. Jaki jest powód likwidacji zdolności produkcyjnych: 

 a) zdrowie zwierząt; 

 b) zdrowie roślin; 

 c) zdrowie ludzi; 

 d) przyczyny sanitarne; 

 e) przyczyny etyczne; 

 f) przyczyny środowiskowe.
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Proszę w pełni opisać te przyczyny: 

1.2. Czy środek jest programem pomocy czy środkiem indywidualnym? 
 a) programem pomocy; 
 b) środkiem indywidualnym. 

1.2.1. W przypadku gdy jest to program pomocy, czy jest on dostępny dla wszystkich kwalifikujących się przedsię
biorstw w takiej samej rzeczywistej sytuacji, na takich samych warunkach? 
 tak  nie 

1.3. Proszę opisać program pomocy lub środek indywidualny, w tym powody i konieczność zastosowania tego 
środka. 

1.4. Współdziałanie ze strony beneficjenta pomocy. 

1.4.1. W jakim zakresie zdolność produkcyjna danego przedsiębiorstwa zostanie poddana likwidacji: 
 a) całkowita likwidacja zdolności produkcyjnych; 
 b) częściowa likwidacja zdolności produkcyjnych. 

W przypadku częściowej likwidacji zdolności produkcyjnych proszę uzasadnić: 

1.4.2. Czy od beneficjenta/beneficjentów uzyskano prawnie wiążące zobowiązanie do ostatecznej i nieodwołalnej likwi
dacji zdolności produkcyjnych oraz do niepodejmowania takiej samej działalności w innym miejscu i czy zobo
wiązania takie są wiążące również dla przyszłego nabywcy danego gruntu/obiektu? 
 tak  nie 

1.4.3. Do pomocy kwalifikują się wyłącznie przedsiębiorstwa, które faktycznie zajmowały się produkcją, oraz zdolności 
produkcyjne, które pozostawały nieustannie w użyciu przez okres pięciu lat poprzedzających likwidację zdolności 
produkcyjnych. Czy tak dzieje się w przypadku beneficjenta/beneficjentów tego środka? 
 tak  nie 

1.5. Czy wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające normy Unii kwalifikują się do otrzymania pomocy? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że przedsiębiorstwa niespełniające norm Unii oraz te, które i tak zakończyłyby produkcję, 
muszą zostać wykluczone. 

1.6. Ujemne skutki dla środowiska 

1.6.1. W celu uniknięcia erozji i innych ujemnych skutków dla środowiska właściciel/właściciele obszarów rolnych 
wycofanych z produkcji musi/muszą podjąć jedno z zobowiązań wymienionych w lit. a), b) lub c). Które 
z nich beneficjent/beneficjenci tego środka zobowiązuje się/zobowiązują się podjąć? 
 a) Poddać zalesieniu lub przekształcić w obszary naturalne obszary rolne w ciągu dwóch lat od momentu 

wycofania z produkcji w sposób dający gwarancję uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko. 
 b) utrzymywać grunty w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zgodnie z tytułem VI 

rozdział I rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 ( 1 ) oraz właściwymi przepisami wykonawczymi, mając 
na uwadze ponownie wykorzystywanie tych obszarów rolnych po upływie 20 lat od chwili efektywnej 
likwidacji zdolności produkcyjnych. 

 c) zagwarantować, że wszelkie zamknięcie instalacji objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. ( 2 ) przeprowadza się zgodnie z art. 11 i 22 wspomnianej 
dyrektywy, które wymagają podjęcia koniecznych działań w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka zanie
czyszczenia oraz w celu przywrócenia danego miejsca do zadowalającego stanu.
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Proszę opisać, w jaki sposób beneficjent wypełni swoje zobowiązanie: 

1.7. Koszty kwalifikowalne. 

1.7.1. Co obejmują koszty kwalifikowalne? 

 a) Utrata wartości aktywów – obliczona według ich aktualnej ceny rynkowej. 

 b) W przypadku likwidacji zdolności produkcyjnych z przyczyn środowiskowych, dodatkowa płatność 
motywacyjna nieprzekraczająca 20 % wartości aktywów. 

 c) Koszty poniesione w związku ze zniszczeniem zdolności produkcyjnych. 

 d) Obowiązkowe koszty socjalne poniesione wskutek wykonania decyzji o likwidacji. 

Proszę zauważyć, że żadne inne koszty, oprócz tych o których mowa w lit. a)–d) nie kwalifikują się do pomocy 
na podstawie tego środka. 

Pomoc na zalesianie i przekształcenie gruntu w obszar naturalny przyznaje się zgodnie z przepisami części II 
rozdział 1 sekcje 2.1.1 i 2.1.2. i przepisami dotyczącymi inwestycji nieprodukcyjnych określonymi w części II 
rozdział 1 sekcja 1.1.1.1 wytycznych. 

1.8. Intensywność pomocy. 

1.8.1. Jaka intensywność pomocy została wybrana? 

 a) Za utratę wartości aktywów (maksymalnie 120 % – w przypadku likwidacji z przyczyn środowiskowych, 
maksymalnie 100 % z powodów wymienionych w pytaniu 1.1 powyżej). 

 b) Na rekompensatę za koszty poniesione w związku ze zniszczeniem zdolności produkcyjnych (maksy
malnie 100 %). 

 c) Na wyrównanie obowiązkowych kosztów społecznych, poniesionych wskutek wykonania decyzji o likwi
dacji (maksymalnie 100 %). 

2. LIKWIDACJA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH Z INNYCH POWODÓW 

2.1. Jaki jest powód likwidacji zdolności produkcyjnych: 

 a) restrukturyzacja sektora; 

 b) dywersyfikacja; 

 c) wcześniejsza emerytura. 

2.2. Czy środek jest programem pomocy? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że środki na likwidację zdolności produkcyjnych z powodów wspomnianych w pytaniu 2.1 
powyżej muszą być częścią programu pomocy. 

2.3. Czy możliwe jest zapewnienie, że nie zostanie wypłacona pomoc, która mogłaby kolidować z mechanizmami 
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych (WORR)? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (440) wytycznych, nie można przyznawać 
pomocy, która koliduje z mechanizmami wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. 

2.4. Jakiego sektora lub jakich sektorów dotyczy dany program pomocy?
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2.5. Czy sektor lub sektory, o których mowa w pytaniu 2.4 podlegają limitom produkcji lub kontyngentom? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę je opisać: ..................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że programy pomocy stosowane w sektorach, w których obowiązują limity produkcji lub 
kwoty, będą oceniane indywidualnie. 

2.6. Czy można uznać, że w sektorze lub sektorach, o których mowa w pytaniu 2.4 występuje nadmiar zdolności 
produkcyjnych na poziomie krajowym lub regionalnym? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę uzasadnić:.................................................................................................................... 

2.7. Czy pomoc jest częścią programu, o określonych celach i harmonogramie, mającego na celu restrukturyzację 
sektora, dywersyfikację lub wcześniejsze emerytury? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę opisać program: ........................................................................................................ 

2.8. Jaki jest czas trwania planowanego programu pomocy? 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (442) wytycznych, Komisja może zatwierdzić tego rodzaju pomoc, wyłącznie 
jeśli ma ona ograniczony zakres czasowy. Programy pomocy ukierunkowane na ograniczanie zbyt dużej zdol
ności produkcyjnej z powodów wymienionych w pytaniu 2.1 niniejszego formularza informacji uzupełniających 
muszą być ograniczone do maksymalnie sześciu miesięcy na zbieranie wniosków o uczestnictwo oraz do 
kolejnych 12 miesięcy na faktyczne zamknięcie działalności. 

Proszę uzasadnić, jeśli czas trwania jest dłuższy niż opisany powyżej. 

Proszę zauważyć, że Komisja nie uzna programów pomocy o czasie trwania przekraczającym 3 lata, gdyż 
doświadczenie pokazuje, że mogą one opóźniać wdrożenie koniecznych zmian. 

2.9. Czy program pomocy jest dostępny na takich samych warunkach dla wszystkich podmiotów gospodarczych 
z danego sektora oraz czy stosuje się przejrzysty system zaproszeń do wyrażenia zainteresowania, podawanych 
do publicznej wiadomości i zachęcających do udziału wszystkie potencjalnie zainteresowane przedsiębiorstwa? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (443) wytycznych Komisja nie może zatwier
dzić programu pomocy, jeśli nie jest zapewnione spełnienie tego warunku. 

2.10. Czy organizacja programu pomocy zarządzana jest w taki sposób, aby nie nakłaniać zainteresowanych przed
siębiorstw do zawierania antykonkurencyjnych umów ani do stosowania uzgodnionych praktyk oraz aby nie 
ułatwiać im takich praktyk? 

 tak  nie 

Proszę opisać, w jaki sposób jest to zapewnione: 

2.11. Współdziałanie ze strony beneficjenta pomocy 

2.11.1. W jakim zakresie zdolność produkcyjna danego przedsiębiorstwa zostanie poddana likwidacji: 

 a) całkowita likwidacja zdolności produkcyjnych; 

 b) częściowa likwidacja zdolności produkcyjnych.
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W przypadku częściowej likwidacji zdolności produkcyjnych proszę uzasadnić: 

2.11.2. Czy od beneficjenta/beneficjentów pomocy uzyskano prawnie wiążące zobowiązanie do ostatecznej i nieodwo 
łalnej likwidacji zdolności produkcyjnych oraz do niepodejmowania takiej samej działalności w innym miejscu 
i czy zobowiązania takie są wiążące również dla przyszłego nabywcy danego gruntu/obiektu? 

 tak  nie 

2.11.3. Do pomocy kwalifikują się wyłącznie przedsiębiorstwa, które faktycznie zajmowały się produkcją, oraz zdolności 
produkcyjne, które pozostawały nieustannie w użyciu przez okres pięciu lat poprzedzających likwidację zdolności 
produkcyjnych. Czy tak dzieje się w przypadku beneficjenta/beneficjentów tego środka? 

 tak  nie 

2.12. Czy wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające normy Unii kwalifikują się do otrzymania pomocy? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że przedsiębiorstwa niespełniające norm Unii oraz te, które i tak zakończyłyby produkcję, 
muszą zostać wykluczone. 

2.13. Ujemne skutki dla środowiska. 

2.13.1. W celu uniknięcia erozji i innych ujemnych skutków dla środowiska właściciel/właściciele obszarów rolnych 
wycofanych z produkcji musi/muszą podjąć jedno z zobowiązań wymienionych w lit. a), b) oraz c). Które 
z nich beneficjent/beneficjenci tej pomocy zobowiązuje się/zobowiązują się podjąć? 

 a) Poddać zalesieniu lub przekształcić w obszary naturalne obszary rolne w ciągu dwóch lat od momentu 
wycofania z produkcji w sposób dający gwarancję uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko. 

 b) utrzymywać grunty w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zgodnie z tytułem VI 
rozdział I rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 oraz właściwymi przepisami wykonawczymi, mając na 
uwadze ponownie wykorzystywanie tych obszarów rolnych po upływie 20 lat od chwili efektywnej 
likwidacji zdolności produkcyjnych. 

 c) zagwarantować, że wszelkie zamknięcie instalacji objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE przeprowadza się zgodnie z art. 11 i 22 wspomnianej dyrektywy, które obejmują obowiązek 
podjęcia koniecznych działań w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka zanieczyszczenia oraz w celu przy
wrócenia danego miejsca do zadowalającego stanu. 

Proszę opisać, w jaki sposób beneficjent wypełni swoje zobowiązanie: 

2.14. Jakie są koszty kwalifikowalne? 

 a) Utrata wartości aktywów – obliczona według ich aktualnej ceny rynkowej. 

 b) Koszty poniesione w związku ze zniszczeniem zdolności produkcyjnych. 

 c) Obowiązkowe koszty socjalne poniesione wskutek wykonania decyzji o likwidacji. 

Proszę zauważyć, że żadne inne koszty, oprócz tych o których mowa w lit. a), b) i c) nie kwalifikują się do 
pomocy na podstawie tego środka. 

Pomoc na zalesianie i przekształcenie gruntu w obszar naturalny przyznaje się zgodnie z przepisami części II 
rozdział 1 sekcje 2.1.1 i 2.1.2. wytycznych i przepisami dotyczącymi inwestycji nieprodukcyjnych określonymi 
w części II rozdział 1 sekcja 1.1.1.1 wytycznych. 

2.15. Intensywność pomocy. 

2.15.1. Jaka intensywność pomocy została wybrana? 

 a) Na utratę wartości aktywów (maksymalnie 100 %) 

 b) Na rekompensatę za koszty poniesione w związku ze zniszczeniem zdolności produkcyjnych (maksy
malnie 100 %).
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 c) Na wyrównanie obowiązkowych kosztów społecznych, poniesionych wskutek wykonania decyzji o likwi
dacji (maksymalnie 100 %). 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.3.1. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY DLA SEKTORA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie sektora produkcji 
zwierzęcej zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.3.1 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa 
w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. KOSZTY KWALIFIKOWALNE 

1.1. Które z następujących kosztów kwalifikowalnych obejmuje pomoc? 

 a) koszty administracyjne związane ze sporządzeniem i prowadzeniem ksiąg hodowlanych? 

 b) badania służące do określenia jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich (badania prze
prowadzane przez osoby trzecie lub w ich imieniu)? 

Kontrole podejmowane przez właściciela zwierząt gospodarskich i rutynowe kontrole jakości mleka są wyłączone 
z pomocy. 

2. KWOTA POMOCY 

2.1. Proszę określić maksymalną stawkę pomocy publicznej wyrażoną jako wielkość kosztów kwalifikowalnych: 

 (a) ... na pokrycie kosztów administracyjnych związanych ze sporządzeniem i prowadzeniem ksiąg hodow
lanych (maksymalnie 100 %); 

 (b) ..... na pokrycie kosztów badań służących do określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza 
(maksymalnie 70 %). 

2.2. Jakie środki podjęto w celu uniknięcia nadmiernych rekompensat na rzecz beneficjenta i sprawdzenia zgodności 
z podaną powyżej intensywnością pomocy, o której mowa w pytaniu 2.1? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.3. Proszę opisać koszty kwalifikowalne, które mają zostać objęte pomocą: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że koszy kwalifikowalne ograniczają się do wymienionych w pkt (449) wytycznych. 

Proszę zauważyć, że pomoc musi być zapewniana w naturze i nie obejmuje bezpośrednich płatności na rzecz 
beneficjentów zgodnie z pkt (447) wytycznych. 

3. BENEFICJENCI 

3.1. Czy pomoc jest ograniczona do przedsiębiorstw zgodnych z unijną definicją małych i średnich przedsiębiorstw? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (446) wytycznych duże przedsiębiorstwa 
muszą zostać wykluczone z otrzymywania pomocy.
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INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.3.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA RZECZ PROMOWANIA PRODUKTÓW 
ROLNYCH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania pomocy państwa na rzecz promowania produktów rolnych zgodnie z opisem 
zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.3.2 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym 
oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020(„wytyczne”). 

1. Gdzie będzie realizowana kampania? 

 a) na rynku innego państwa członkowskiego; 

 b) na rynku krajowym; 

 c) na rynku państwa trzeciego. 

2. Kto będzie odpowiedzialny za realizację kampanii? 

 a) grupy producentów lub inne organizacje niezależnie od ich wielkości; 

 b) inne (proszę wyjaśnić): … 

3. Czy państwo członkowskie może przedstawić Komisji próbki lub przykłady materiałów promocyjnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę wyjaśnić dlaczego. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. Jeśli obecnie materiały promocyjne, o których mowa w pytaniu 3, nie są dostępne, czy państwo członkowskie 
może się zobowiązać do ich dostarczenia na późniejszym etapie, a w każdym przypadku przed rozpoczęciem 
kampanii promocyjnej? 

 tak  nie 

5. Proszę przedstawić wyczerpującą listę kosztów kwalifikowalnych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

6. Kto może korzystać z pomocy? 

 a) rolnicy; 

 b) grupy lub organizacje producentów; 

 c) przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych; 

 d) inne (proszę wymienić): 

............................................................................................................................................................................................................. 

7. Czy beneficjentami pomocy na organizację konkursów, targów lub wystaw są wyłącznie MŚP? 

 tak  nie
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8. Jeżeli środki promocyjne realizowane są przez grupy i organizacje producentów, czy dostęp do nich będzie 
uzależniony od członkostwa w tych grupach lub organizacjach? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (459) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu kampanie promocyjne. 

9. Czy kampania promocyjna będzie ukierunkowana na produkty objęte systemami jakości, o których mowa w pkt 
(282) wytycznych? 

 tak  nie 

10. Jeśli odpowiedź jest przecząca, czy państwo członkowskie może zapewnić, że kampania promocyjna będzie miała 
ogólny charakter i będzie leżała w interesie wszystkich producentów danego rodzaju produktu? 

 tak  nie 

11. Czy kampania promocyjna będzie zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
1169/2011/WE ( 1 ), jak również w stosownych przypadkach, ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi etykie
towania różnych produktów? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (456) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu kampanie promocyjne. 

12. Czy kampania promocyjna przekroczy roczny budżet w wysokości 5 mln EUR? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (458) wytycznych pomoc na tego typu 
kampanie promocyjne należy zgłaszać indywidualnie. 

13. Pomoc przyznawana jest: 

 a) w naturze; lub 

 b) w formie zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjenta. 

14. Zgodnie z pkt (461) wytycznych pomoc na kampanie promocyjne musi być przyznawana wyłącznie w naturze. 
Czy będzie ona udzielana wyłącznie w postaci dotowanych usług? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (461) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu kampanie promocyjne. 

15. Jeśli pomoc przyznawana jest w naturze, czy będzie ona obejmowała bezpośrednie płatności na rzecz benefi
cjentów? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (462) wytycznych przedmiotowa pomoc 
może być wypłacana wyłącznie podmiotowi realizującemu środki promocyjne.
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16. Czy kampania promocyjna będzie obejmowała działalność promocyjną taką jak upowszechnianie wiedzy 
naukowej i opartych na faktach informacji o systemach jakości lub o generycznych produktach rolnych oraz 
o wartościach odżywczych produktów generycznych i zalecanych sposobach ich wykorzystywania lub kampanie 
promocyjne ukierunkowane na konsumentów, organizowane w mediach lub w punktach sprzedaży detalicznej? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (465) wytycznych działania promocyjne nie 
mogą zawierać odniesień do żadnego konkretnego przedsiębiorstwa, znaku towarowego ani miejsca pochodzenia. 

17. W przypadku kampanii promocyjnych ukierunkowanych na konsumentów, organizowanych w mediach lub 
w punktach sprzedaży detalicznej, czy kampanie te będą dotyczyły produktów jednego konkretnego przedsiębior
stwa lub większej ich liczby? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (465) wytycznych pomoc przeznaczona na 
produkty jednego przedsiębiorstwa lub większej ich liczby nie może być przyznana. 

18. Jeśli odpowiedź na pytanie 17 jest twierdząca, czy kampania promocyjna będzie dotyczyła produktów posiada
jących nazwy zatwierdzone w UE z odniesieniem do ich pochodzenia? 

 tak  nie 

19. Jeśli odpowiedź na pytanie 18 jest twierdząca, czy wspomniane odniesienie do pochodzenia produktów będzie 
odpowiadało dokładnie oznaczeniu zarejestrowanemu przez Unię? 

 tak  nie 

20. Czy kampania promocyjna będzie dotyczyła produktów posiadających znaki jakości inne niż oznakowania 
dotyczące nazw zatwierdzonych przez Unię? 

 tak  nie 

21. Czy znaki jakości zawierają odniesienie do kraju pochodzenia przedmiotowych produktów? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to państwo członkowskie musi wykazać, że informacja dotycząca pochodzenia 
produktu ma w komunikacie znaczenie drugorzędne. 

22. Czy kampania promocyjna ma charakter ogólny i leży w interesie wszystkich producentów produktów danego 
typu? 

 tak  nie 

23. Jeśli odpowiedź na pytanie 22 jest twierdząca, czy kampania promocyjna będzie przeprowadzana bez podania 
odniesienia do pochodzenia produktu? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.3.2 wytycznych nie 
można przyznać żadnej pomocy na tego typu kampanie promocyjne. 

24. Czy kampania promocyjna będzie dotyczyła jedynie produktów konkretnych przedsiębiorstw lub znaków towa
rowych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.3.2 wytycznych nie 
można przyznać żadnej pomocy na tego typu kampanie promocyjne.
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25. Intensywność pomocy w przypadku organizacji konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich będzie 
następująca: 

 do 100 % (należy podać dokładną stawkę: … %) 

26. Intensywność pomocy w przypadku kampanii promocyjnych będzie następująca: 

 do 50 % (należy podać dokładną stawkę: ... % na kampanie promocyjne nastawione na jakość produktów, 
ponieważ sektor będzie sam finansował pozostałą część kampanii; 

 do 80 % (należy podać dokładną stawkę: ... % na kampanie promocyjne nastawione na jakość produktów 
w państwach trzecich; 

 do 100 % (należy podać dokładną stawkę: … %) ponieważ sektor wniesie wkład w wysokości przynajmniej 
50 % kosztów, niezależnie od formy wkładu; 

 do 100 % (należy podać dokładną stawkę: ... %) ponieważ kampania promocyjna ma charakter ogólny i leży 
w interesie wszystkich producentów wyrobów danego typu. 

27. Czy kampania dotyczy środków promocyjnych, o których mowa w art. 45 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (470) wytycznych Komisja uzna płatności 
krajowe przyznane przez państwa członkowskie za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeśli są one zgodne ze 
wspólnymi zasadami oceny zawartymi w wytycznych i z zasadami pomocy na działania promocyjne określonymi 
w części II rozdział I sekcja 1.3.2. wytycznych. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.3.3. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY PAŃSTWA DLA REGIONÓW NAJBARDZIEJ 
ODDALONYCH I MNIEJSZYCH WYSP MORZA EGEJSKIEGO 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia przez państwo członkowskie pomocy państwa dla regionów najbardziej odda
lonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego, zgodnie z częścią II rozdział 1 sekcja 1.3.3 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie 
pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy proponowana pomoc dla regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego jest powią
zana z innymi przepisami określonymi w wytycznych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę wypełnić formularz informacji uzupełniających odpowiadających zgła
szanemu rodzajowi pomocy. 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę wypełnić niniejszy formularz informacji uzupełniających. 

2. Czy środek obejmuje przyznawanie pomocy z tytułu prowadzenia działalności? 

 tak  nie 

3. W przypadku regionów najbardziej oddalonych, czy pomoc ma na celu złagodzenie szczególnych ograniczeń 
produkcji rolnej związanych z ich izolacją, wyspiarskim charakterem i skrajnym oddaleniem? 

 tak  nie
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3.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 3 jest twierdząca, proszę określić kwotę dodatkowych kosztów ponoszonych 
w związku ze szczególnymi ograniczeniami oraz metodę dokonywania obliczeń: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.2. W jaki sposób państwo członkowskie może ustalić związek pomiędzy dodatkowymi kosztami, o których mowa 
w pytaniu 3.1 a powodującymi je szczególnymi ograniczeniami? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. W przypadku mniejszych wysp Morza Egejskiego, czy pomoc ma na celu złagodzenie szczególnych ograniczeń 
produkcji rolnej związanych z ich wyspiarskim charakterem, małą powierzchnią, górzystym ukształtowaniem 
terenu i górskim klimatem, zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów i ich oddaleniem od 
rynków? 

 tak  nie 

4.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 4 jest twierdząca, proszę określić kwotę dodatkowych kosztów ponoszonych 
w związku ze szczególnymi ograniczeniami oraz metodę dokonywania obliczeń: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4.2. W jaki sposób państwo członkowskie może ustalić związek pomiędzy dodatkowymi kosztami, o których mowa 
w pytaniu 4.1 a powodującymi je szczególnymi ograniczeniami? 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Czy pomoc ma na celu częściową rekompensatę dodatkowych kosztów transportu produktów rolnych wypro
dukowanych w regionach najbardziej oddalonych i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego? 

 tak  nie

PL L 51/88 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016



 

5.1. Jeśli odpowiedź na pytanie 5 jest twierdząca, czy pomoc ta będzie spełniać warunki określone w lit. a)–d)? 

 a) beneficjenci muszą prowadzić działalność produkcyjną w regionach najbardziej oddalonych i na mniej
szych wyspach Morza Egejskiego; 

 b) pomoc z góry obiektywnie obliczono na podstawie ustalonej kwoty lub wskaźnika na tonokilometr lub 
innej odpowiedniej jednostki; 

 c) dodatkowe koszty transportu obliczane są na podstawie podróży produktów wewnątrz granic krajowych 
na obszarze danego państwa członkowskiego przy wykorzystaniu środków transportu, które generują 
najniższe koszty dla beneficjenta, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych dla środowiska; 

 d) dla regionów najbardziej oddalonych kwalifikujące się dodatkowe koszty transportu mogą obejmować 
koszty transportu produktów rolnych z miejsca ich produkcji do miejsc w najbardziej oddalonych 
obszarach, w których są one dalej przetwarzane. 

5.2. Jeśli przedmiotowa pomoc ma na celu częściową rekompensatę dodatkowych kosztów transportu produktów 
rolnych, proszę przedstawić dowód istnienia wspomnianych dodatkowych kosztów oraz metodę dokonywania 
obliczeń zastosowaną w celu określenia ich wysokości ( 1 ): 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5.3. Proszę również wskazać, jaka będzie maksymalna kwota pomocy (na podstawie wskaźnika wartości pomocy na 
kilometr lub na podstawie wskaźnika wartości pomocy na kilometr i wartości pomocy na jednostkę masy) oraz 
odsetek dodatkowych kosztów pokrywanych dzięki pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.3.4. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA SCALANIE GRUNTÓW 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na pokrycie kosztów badań 
związanych ze scalaniem gruntów zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.3.4 Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy przedmiotowy środek pomocy jest częścią ogólnego programu działań związanych ze scalaniem gruntów 
rolnych wprowadzonego zgodnie z procedurami określonymi przez prawo danego państwa członkowskiego? 

 tak  nie 

2. Czy koszty kwalifikowalne obejmują wyłącznie koszty prawne, administracyjne i koszty badań związanych ze 
scalaniem gruntów? 

 tak  nie
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( 1 ) Opis musi pokazywać, w jaki sposób państwo członkowskie zamierza zapewnić, że pomoc jest przyznawana tylko w odniesieniu do 
dodatkowego kosztu transportu towarów w obrębie granic wewnętrznych kraju, jest obliczana na podstawie najbardziej ekono
micznej formy transportu oraz najkrótszej trasy między miejscem produkcji produktów rolnych bądź przetwarzania produktów 
rolnych a rynkami zbytu i nie może zostać przyznana na pokrycie kosztów transportu produktów rolnych przedsiębiorstw posia
dających alternatywną lokalizację.



 

Proszę zauważyć, że koszy kwalifikowalne ograniczają się do wymienionych w pkt (480) wytycznych. 

3. Jaka jest planowana maksymalna intensywność pomocy (maksymalnie 100 %)? … 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

1.3.6. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ 
W SEKTORZE ROLNYM 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na wspieranie działalności 
badawczo-rozwojowej w sektorze rolnym zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 1 sekcja 1.3.6 Wytycznych Unii Europejskiej 
w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc dotyczy produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu? 

 tak  nie 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę określić rodzaj produktów rolnych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Czy wspierany projekt leży w interesie wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsek
torze rolnym? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić dowody: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3. Czy następujące informacje zostaną opublikowane w internecie przed datą rozpoczęcia realizacji wspieranego 
projektu: 

(a) decyzja o realizacji wspieranego projektu; 

 tak  nie 

(b) cele wspieranego projektu; 

 tak  nie 

(c) przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu; 

 tak  nie 

(d) miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu; 

 tak  nie 

(e) informacja o tym, że rezultaty są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym 
sektorze lub podsektorze rolnym? 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. a), b), c), d) lub e) jest twierdząca, proszę przedstawić dowody i podać 
adres internetowy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. Czy rezultaty wspieranego projektu będą: 

(a) udostępnione w internecie począwszy od daty zakończenia takiego projektu lub od daty podania wszelkich 
informacji dotyczących takich wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej; 

 tak  nie 

(b) udostępnione w internecie przez co najmniej pięć lat od daty zakończenia wspieranego projektu? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź na pytanie zawarte w lit. a) lub b) jest twierdząca, proszę przedstawić dowody: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Czy pomoc udzielana jest bezpośrednio organizacji zajmującej się badaniami i upowszechnianiem wiedzy? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić dowody: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

6. Czy środek obejmuje świadczenie pomocy na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym w oparciu 
o ceny produktów rolnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę przedstawić dowody: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

7. Proszę podać intensywność pomocy (%): ................................................................................................................................... 

8. Czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

(a) koszty personelu związane z badaczami, technikami i pozostałym personelem pomocniczym w zakresie, 
w jakim pracują oni przy danym projekcie? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić opis tego rodzaju kosztów: 

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................
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(b) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu. (Jeśli 
taka aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez ich całkowity okres użytkowania, 
za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, 
obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.); 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić opis tego rodzaju kosztów: 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

(c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane na potrzeby projektu. 
(Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okre
sowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku 
gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie ponie
sione koszty kapitałowe.); 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić opis tego rodzaju kosztów: 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

(d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na 
podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne w warunkach pełnej konkurencji oraz koszty 
doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić opis tego rodzaju kosztów: 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

(e) dodatkowe koszty pośrednie i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych 
i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku ze wspieranym projektem. 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę przedstawić opis tego rodzaju kosztów: 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

INNE ELEMENTY, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ 

9. Czy pomoc może być połączona z innymi formami pomocy? 
 tak  nie 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę przedstawić zasady kumulacji pomocy mające zastosowanie do 
zgłoszonego programu pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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Proszę określić, w jaki sposób zgodność z zasadami kumulacji, mającymi zastosowanie do zgłoszonego programu 
pomocy, zostanie zweryfikowana: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Specjalne warunki przyznania zaliczki zwrotnej 

10. Czy pomoc dla projektów badawczo-rozwojowych przyznawana jest w formie zaliczki zwrotnej? 

 tak  nie 

11. Jeżeli odpowiedź na pytanie 10 jest twierdząca, czy pomoc przyznawana w formie zaliczki zwrotnej w ramach 
zgłoszonego programu pomocy jest wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto? 

 tak  nie 

Ponadto proszę szczegółowo opisać zastosowaną metodologię oraz przedstawić wiarygodne dane, na jakich 
została ona oparta: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Specjalne warunki dotyczące stosowania ulg podatkowych 

12. Czy pomoc na projekty badawczo-rozwojowe wspierane w ramach zgłoszonego programu pomocy jest przy
znawana w formie ulg podatkowych? 

 tak  nie 

13. Jeśli odpowiedź na pytanie 12 jest twierdząca, proszę wyjaśnić, w jaki sposób oblicza się intensywność pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę podać szczegóły dotyczące zastosowanej metody obliczeniowej: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

...............................................................................................................................................................................................................................
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2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY DLA SEKTORA LEŚNEGO 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa ( 1 ) przeznaczonego na wspieranie sektora 
leśnego zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 2 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

Ponadto oprócz niniejszego formularza należy wypełnić ogólny formularz informacyjny dotyczący zgłoszenia pomocy państwa w sektorze 
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich (Część III 12) przedstawiający ogólne warunki kwalifikacji dla pomocy państwa 
i odpowiednie formularze dotyczące leśnictwa 2.1–2.9, w zależności od konkretnego rodzaju pomocy. 

Proszę przedstawić informacje dotyczące krajowej podstawy prawnej przewidzianej w przepisach krajowych lub projekt aktu prawnego, 
w którym przewidziano podstawę prawną w przepisach krajowych i wszelkie dodatkowe dokumenty takie jak: metoda obliczeń, opinie 
ekspertów opisujące bardziej szczegółowo środek pomocy. 

Jeśli pomoc dla sektora leśnego ma zostać przyznana zgodnie z przepisami Unii wspólnymi dla wszystkich sektorów bądź obowią
zującymi w odniesieniu do sektorów handlu i przemysłu, proszę zastosować formularz zgłoszeniowy mający zastosowanie do tych 
sektorów przy zgłaszaniu środka pomocy państwa Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. 

1. OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1.1. Czy pomoc służy realizacji celów i spełnia wszystkie wymogi, w tym wymogi dotyczące beneficjentów pomocy, 
określone w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013 ( 2 ) oraz we wszelkich aktach wykonawczych i delegowanych 
przyjętych na podstawie tego rozporządzenia? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że Komisja uzna pomoc dla sektora leśnego za zgodną z art. 
107 ust. 3 lit. c) Traktatu, wyłącznie jeśli spełnia ona wszystkie warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 
1305/2013 (z wyjątkiem środków, o których mowa w części II rozdział 2 sekcje 2.8 i 2.9 wytycznych). 

1.2. Czy pomoc przeznaczona jest na inwestycje w zakresie oszczędzania energii i energii ze źródeł odnawialnych? 
 tak  nie 

1.2.1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy pomoc dotyczy inwestycji w zakresie oszczędzania energii i energii ze źródeł 
odnawialnych związane z użyciem drewna jako surowca lub źródła energii są ograniczone do wszystkich prac 
poprzedzających przetwórstwo przemysłowe ( 3 )? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (495) wytycznych każda pomoc, inna niż na inwestycje w zakresie oszczę
dzania energii i energii ze źródeł odnawialnych, jest wyłączona z zakresu części II rozdział 2 wytycznych, gdyż 
pomoc taka powinna być zgodna z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią w latach 2014–2020 ( 4 ), chyba że jest zwolniona z obowiązku zgłaszania. 

1.3. Proszę potwierdzić, że pomoc nie jest przeznaczona dla przemysłu leśnego. 
 tak  nie 

2. RODZAJ POMOCY 

2.1.  Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów. 

Proszę wypełnić formularz 2.1. 

2.2.  Pomoc na niwelowanie niedogodności związanych z obszarami leśnymi Natura 2000 

Proszę wypełnić formularz 2.2.
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( 1 ) Proszę zauważyć, że należy zgłaszać tylko środki zgodne z definicją pomocy państwa i zasadami interpretacji tej definicji przed
stawionymi w zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa. W przypadku wątpliwości, czy środek spełnia warunki 
pomocy państwa, może zostać on przedstawiony Komisji Europejskiej w celu przeprowadzenia oceny. Środki w zakresie leśnictwa 
w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013 zasadniczo uznawane są za spełniające wszystkie kryteria pomocy państwa. 

( 2 ) Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487). 
( 3 ) Zgodnie z pkt (495) wytycznych, ten wyjątek jest uwzględniony w zastosowaniu art. 5 ust. 5 lit. c), art. 21 ust. 1 lit. e) i art. 26 

rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 
( 4 ) Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 

(Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1).



 

2.3.  Pomoc na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów 

Proszę wypełnić formularz 2.3. 

2.4.  Pomoc na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne w sektorze leśnym 

Proszę wypełnić formularz 2.4. 

2.5.  Pomoc na usługi doradcze w sektorze leśnym 

Proszę wypełnić formularz 2.5. 

2.6.  Pomoc na współpracę w sektorze leśnym 

Proszę wypełnić formularz 2.6. 

2.7.  Pomoc na rozpoczynanie działalności dla grup i organizacji producentów 

Proszę wypełnić formularz 2.7. 

2.8.  Inne rodzaje pomocy dla sektora leśnego na rzecz realizacji celów w zakresie ekologii, ochrony i rekreacji 

Proszę wypełnić formularz 2.8. 

2.9.  Pomoc w sektorze leśnym dostosowana do środków pomocy dla rolnictwa 

Proszę wypełnić formularze 2.9.1. lub 2.9.2. 

3. KWALIFIKUJĄCY SIĘ BENEFICJENCI 

3.1. Czy pomoc obejmuje współfinansowany z EFRROW program rozwoju obszarów wiejskich? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że do pomocy kwalifikują się wyłącznie beneficjenci wymie
nieni w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013 dotyczącym odpowiedniego programu rozwoju obszarów wiejskich. 
Proszę opisać kwalifikujących się beneficjentów: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.2. W odniesieniu do środków pomocy, które nie są współfinansowane z EFRROW, ale są finansowane wyłącznie ze 
środków krajowych, proszę opisać kwalifikujących się beneficjentów: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.3. W przypadku środków pomocy objętych sekcją 2.1.5 lub sekcją 2.7 część II rozdział 2 wytycznych, proszę 
potwierdzić, czy beneficjentami pomocy mogą być wyłącznie MŚP: 

 tak  nie 

W przypadku środków objętych częścią II rozdział 2 sekcja 2.1.5 wytycznych, pomoc może być przyznawana 
również prywatnym posiadaczom lasów, gminom i ich stowarzyszeniom.
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2.1. INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ RENTOWNOŚCI LASÓW 

1.1. Czy pomoc jest uzależniona od przedstawienia planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu zgodnie 
z wymogami rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 w przypadku współfinansowanej z EFRROW pomocy stano
wiącej część programu rozwoju obszarów wiejskich? 

 tak  nie 

1.2. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę szczegółowo opisać ten wymóg: kiedy jest to wymagane, rozmiar gospo
darstwa leśnego, opis programu rozwoju obszarów wiejskich: 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Proszę określić, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

 a) koszty budowy, nabycia, w tym dzierżawy lub modernizacji nieruchomości, przy czym grunty kwalifikują 
się jedynie w zakresie nieprzekraczającym 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej operacji; 
w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach można dopuścić wyższy odsetek w odniesieniu 
do operacji związanych z ochroną środowiska; 

 b) zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia do wartości rynkowej danych aktywów; 

 c) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takie jak honoraria architektów, 
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Te ostatnie pozostają kosztami kwalifikowalnymi, nawet 
jeśli na podstawie ich rezultatów nie ponosi się żadnych wydatków określonych w lit. a) i b); 

 d) zakup lub opracowanie oprogramowania komputerowego i zakup patentów, licencji, praw autorskich 
i znaków towarowych; 

 e) koszty opracowania planów urządzenia lasów lub równoważnych instrumentów; 

 f) inne koszty związane ze szczególnym środkiem pomocy dotyczącym leśnictwa (takie jak jednorazowe 
interwencje), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu(UE) nr 1305/2013. Proszę opisać te 
inne koszty i uzasadnić, w jaki sposób związane są one z celem i charakterem danego środka doty
czącego leśnictwa: 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

3. Proszę potwierdzić, że pomoc nie zostanie przyznana na: 

 a) kapitał obrotowy; 

 b) pokrycie innych kosztów związanych z umowami leasingu, takimi jak marża leasingodawcy, koszty 
refinansowania odsetek, koszty ogólne i koszty ubezpieczenia. 

4. Proszę wskazać, czy pomoc dotyczy:
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4.1.  Pomocy na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego 

(sekcja 2.1.1 wytycznych) 

4.1.1. Proszę wskazać, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

 a) zalesianie i tworzenie terenu zalesionego na 

 gruntach rolniczych lub 

 gruntach nierolniczych 

 b) roczną premię na hektar w celu pokrycia utraconych dochodów z rolnictwa i kosztów utrzymania, 
w tym wczesnego i późnego oczyszczania, na okres maksymalnie dwunastu lat. 

Proszę podać więcej informacji na temat kwot pomocy i metod obliczeń: 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.1.2. W przypadku pomocy współfinansowanej z EFRROW stanowiącej część programu rozwoju obszarów wiejskich, 
czy beneficjentami takiej pomocy są publiczni i prywatni posiadacze gruntów i ich stowarzyszenia? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, pomoc na koszty tworzenia i roczna premia mogą zostać przyznane. 

4.1.3. Czy państwo członkowskie może potwierdzić, że pomoc pokrywa jedynie koszty tworzenia w przypadku: 

 a) zalesiania gruntów należących do organów publicznych 

lub 

 b) szybko rosnących drzew. 

4.1.4. Czy państwo członkowskie może potwierdzić, że w przypadku gruntów będących własnością państwa pomocy 
można udzielić, tylko jeśli organ zarządzający gruntem jest podmiotem prywatnym lub gminą? 

 tak  nie 

4.1.5. Jeśli z pomocy korzystają beneficjenci inni niż wymienieni w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013, czy państwo 
członkowskie może potwierdzić, że pomoc nie jest środkiem współfinansowanym z EFRROW, ale finansowana 
jest wyłącznie ze środków krajowych: 

 tak  nie 

4.1.6. Proszę potwierdzić, że żadna pomoc nie będzie przyznawana na sadzenie drzew na zagajniki o krótkiej rotacji, 
drzewka z przeznaczeniem na choinki świąteczne ani szybko rosnące drzewa z przeznaczeniem na produkcję 
energii: 

 tak  nie 

4.1.7. Proszę potwierdzić, że sadzone gatunki są dostosowane do warunków środowiskowych i klimatycznych danego 
obszaru i spełniają minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

 tak  nie 

4.1.8. Proszę potwierdzić i wykazać przy pomocy dodatkowego opisu i informacji, że pomoc jest zgodna z następu
jącymi minimalnymi wymogami środowiskowymi:
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 a) przy wyborze sadzonych gatunków, obszarów i stosowanych metod unika się niewłaściwego zalesiania 
wrażliwych siedlisk, takich jak torfowiska i tereny podmokłe, oraz negatywnego wpływu na obszary 
o wysokiej wartości ekologicznej, w tym obszary cenne przyrodniczo na obszarach wiejskich. Na 
obszarach wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000 zgodnie z dyrektywą siedliskową i dyrektywą 
ptasią zezwala się wyłącznie na zalesianie zgodne z celami w zakresie zarządzania danymi obszarami 
oraz uzgodnione z organami państw członkowskich odpowiedzialnymi za wdrażanie programu Natura 
2000; 

 b) przy wyborze gatunków, odmian, ekotypów i pochodzenia drzew uwzględnia się potrzebę zapewnienia 
odporności na zmianę klimatu i klęski żywiołowe, jak również pedologiczny i hydrologiczny stan 
danego obszaru oraz potencjalny inwazyjny charakter danych gatunków w warunkach lokalnych. Bene
ficjent jest zobowiązany do ochrony lasu i opieki nad nim co najmniej w okresie, w którym wypłacana 
jest premia z tytułu utraconych dochodów z działalności rolniczej oraz premia na utrzymanie. Obejmuje 
to, w stosownych przypadkach, pielęgnowanie, przerzedzanie lub wypas w celu dalszego rozwoju lasu 
oraz regulowanie konkurencji ze strony roślinności zielnej i zapobieganie powstawaniu podszycia 
niosącego zagrożenie pożarowe. W przypadku gatunków szybko rosnących państwo członkowskie 
musi określić minimalne i maksymalne odstępy czasowe przed ścinką drzew. Minimalny okres wynosi 
nie mniej niż osiem lat, a maksymalny okres nie przekracza 20 lat; 

 c) w przypadkach, gdy ze względu na trudne warunki środowiskowe lub klimatyczne, w tym degradację 
środowiska, nie można oczekiwać, że sadzenie wieloletnich gatunków drzewiastych doprowadzi do 
utworzenia pokrywy leśnej zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym ustawodawstwie krajowym, 
państwo członkowskie może zezwolić beneficjentowi na utworzenie innej zadrzewionej powierzchni. 
Beneficjent zapewnia taki sam poziom opieki i ochrony, jaki ma zastosowanie do lasów; 

 d) w przypadku działań w zakresie zalesiania, prowadzących do utworzenia lasów o wielkości powyżej 
określonego progu wyznaczonego przez państwa członkowskie, działania te powinny składać się z: 

(i) sadzenia wyłącznie gatunków dostosowanych pod względem ekologicznym lub gatunków odpor
nych na zmianę klimatu na danym obszarze biogeograficznym, co do których nie stwierdzono 
w ramach oceny skutków, aby miały zagrażać różnorodności biologicznej oraz usługom ekosyste
mowym czy też mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi; lub 

(ii) przynajmniej 10 % drzew liściastych na obszar lub przynajmniej trzy gatunki lub odmiany drzew, 
z których najrzadsze pokrywają przynajmniej 10 % obszaru. 

4.1.9. Proszę potwierdzić, że na obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione ze względu na trudne warunki glebowe 
i klimatyczne, wsparcia można udzielać na sadzenie innych wieloletnich gatunków drzewiastych, takich jak 
krzewy lub krzaki dostosowane do warunków lokalnych. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.1.10. Czy intensywność pomocy ograniczona jest do 100 % kosztów kwalifikowalnych? 

 tak  nie 

4.2.  Pomoc na zakładanie systemów rolno-leśnych. 

(sekcja 2.1.2 wytycznych) 

4.2.1. Proszę potwierdzić, że pomoc może być przyznawana na ustanowienie systemów użytkowania gruntów, 
w których drzewa uprawia się w połączeniu z rolnictwem na tym samym gruncie, jak określono w pkt (35)65 
wytycznych. 

 tak  nie 

Proszę opisać środek pomocy: 

...............................................................................................................................................................................................................
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4.2.2. Proszę potwierdzić, że w przypadku pomocy współfinansowanej z EFRROW stanowiącej część programu 
rozwoju obszarów wiejskich, pomocy można udzielać wyłącznie prywatnym posiadaczom gruntów, gminom 
i ich stowarzyszeniom. 

 tak  nie 

4.2.3. Jeśli do pomocy kwalifikują się inni beneficjenci niż ci, o których mowa w pytaniu 4.2.2, proszę potwierdzić, że 
środek pomocy jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych: 

 tak  nie 

4.2.4. Proszę określić, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

 a) zakładanie systemu rolno-leśnego. 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy pomoc jest ograniczona do 80 % kwalifikujących się kosztów 
inwestycji na zakładanie systemów rolno-leśnych? 

 tak  nie 
 b) roczną premię na hektar na pokrycie kosztów utrzymania. 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, czy pomoc jest ograniczona do 100 % rocznej premii? 

 tak  nie 

4.2.5. Proszę określić czas trwania maksymalnego okresu (maksymalny okres nie może być dłuższy niż pięć lat): 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.2.6. Proszę określić minimalną i maksymalną liczbę drzew na hektar, które mają zostać zasadzone, oraz wykazać, że 
uwzględnione są lokalne warunki glebowe, klimatyczne i środowiskowe, gatunki leśne i konieczność zapew
nienia ciągłości rolniczego użytkowania gruntów. 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.3.  Pomoc na zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych, nieko
rzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych z klęską żywiołową, innych niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych, działania szkodników roślin i katastrof oraz na wyrównanie związanych 
z nimi szkód. 

(sekcja 2.1.3 wytycznych) 

4.3.1. Proszę potwierdzić, że w przypadku pomocy współfinansowanej z EFRROW stanowiącej część programu 
rozwoju obszarów wiejskich, pomocy można udzielać wyłącznie prywatnym i publicznym posiadaczom 
lasów i innym podmiotom prawa prywatnego i publicznego oraz ich stowarzyszeniom. 

 tak  nie 

4.3.2. Jeśli do pomocy kwalifikują się beneficjenci inni niż ci, o których mowa w pytaniu 4.3.1, proszę potwierdzić, że 
środek pomocy jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych: 

 tak  nie 

4.3.3. Proszę wskazać, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

 a) utworzenie infrastruktury ochronnej (w przypadku pasów przeciwpożarowych pomoc może obejmować 
również pokrycie kosztów utrzymania); 

Proszę potwierdzić, że nie będzie udzielana pomoc na działalność związaną z rolnictwem na obszarach 
objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi.
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 tak  nie 
 b) lokalne działania na małą skalę podejmowane w celu zapobiegania pożarom lub innym zagrożeniom 

naturalnym, w tym wykorzystywanie wypasanych zwierząt; 

 c) instalowanie i modernizowanie urządzeń do monitorowania pożarów lasów, występowania szkodników 
i chorób oraz urządzeń łączności; 

 d) przywracanie potencjału leśnego zniszczonego wskutek pożarów, klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych porównywalnych z klęską żywiołową, innych niekorzystnych zjawisk klimatycz
nych, działania szkodników roślin, katastrof i zjawisk związanych ze zmianą klimatu. 

4.3.4. Proszę potwierdzić, że właściwe organy publiczne formalnie uznały, że klęska żywiołowa, o której mowa 
w pytaniu 4.3.3 lit. d) wystąpiła i że ta klęska lub środki podjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu 
zwalczenia lub powstrzymania szkodliwych organizmów spowodowały zniszczenie co najmniej 20 % odpowied
niego potencjału leśnego. 

 tak  nie 

4.3.5. W przypadku pomocy na zapobieganie zniszczeniom lasów przez szkodniki roślin proszę przedstawić odnie
sienie do dowodów naukowych oraz potwierdzenie ryzyka wystąpienia szkodników roślin przez publiczną 
jednostkę naukową. W stosownych przypadkach proszę przedstawić wykaz organizmów szkodliwych, które 
mogą spowodować rozprzestrzenianie się szkodników roślin. 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.3.6. Proszę potwierdzić, że kwalifikujące się operacje są spójne z planem ochrony lasów ustanowionym przez 
państwo członkowskie, a zwłaszcza z działaniami zapobiegawczymi i naprawczymi przewidzianymi w tym 
planie. 

 tak  nie 

4.3.7. Czy przedmiotowy obszar zaklasyfikowany jest jako obszar średniego lub wysokiego ryzyka występowania 
pożarów lasów zgodnie z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwo członkowskie? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, klasyfikuje się on do wsparcia związanego z zapobieganiem pożarom lasów. 

4.3.8. Proszę potwierdzić, że nie będzie przyznawana pomoc z tytułu utraty dochodów spowodowanej: pożarami, 
klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi porównywalnym z klęską żywiołową, innymi 
niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, działaniem szkodników roślin, katastrofami i zjawiskami związanymi 
ze zmianą klimatu. 

 tak  nie 

4.3.9. Czy pomoc ukierunkowana jest na zapobieganie zniszczeniom spowodowanym przez szkodniki roślin? 

 tak  nie 

4.3.10. Jeśli odpowiedź na pytanie 4.3.9 jest twierdząca, czy państwo członkowskie wdrożyło art. 14 ust. 1 dyrektywy 
2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów 
i art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin? 

 tak  nie
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4.3.11. Czy pomoc na pokrycie kosztów, o których mowa w pytaniu 4.3.3 ograniczona jest do 100 % kosztów 
kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

4.3.12. Proszę opisać, jakie środki zostaną podjęte w celu zapobieżenia nadmiernym rekompensatom, w szczególności 
aby zapewnić, że pomoc przyznana na koszty kwalifikowalne oraz wszelkie inne płatności otrzymane przez 
beneficjenta, w tym płatności w ramach innych środków krajowych lub unijnych lub też polis ubezpieczenio
wych w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych ogranicza się do 100 % kosztów kwalifikowal
nych. 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.4.  Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska 

(sekcja 2.1.4 wytycznych) 

4.4.1. Proszę potwierdzić, że w przypadku pomocy współfinansowanej z EFRROW stanowiącej część programu 
rozwoju obszarów wiejskich, pomocy można udzielać wyłącznie osobom fizycznym, prywatnym i publicznym 
posiadaczom lasów i innym podmiotom prawa prywatnego i publicznego oraz ich stowarzyszeniom. 
 tak  nie 

4.4.2. Jeśli do pomocy kwalifikują się beneficjenci inni niż ci, o których mowa w pytaniu 4.4.1, proszę potwierdzić, że 
środek pomocy jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych: 
 tak  nie 

4.4.3. Proszę określić, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 
 a) realizację zobowiązań podjętych w odniesieniu do celów związanych ze środowiskiem lub zapewnia

niem usług ekosystemowych; 
 b) zwiększanie użyteczności publicznej lasu i gruntów zalesionych na danym obszarze; 
 c) poprawę potencjału ekosystemów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. 

Jeśli istnieją jakieś korzyści gospodarcze w perspektywie długoterminowej, proszę je opisać. 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.4.4. Czy pomoc ograniczona jest do 100 % kosztów kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

4.5.  Pomoc na inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w pozyskiwanie, przetwa
rzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych 

(sekcja 2.1.5 wytycznych) 

4.5.1. Proszę potwierdzić zgodność z minimalnymi normami dotyczącymi efektywności energetycznej, w przypadku 
gdy takie normy istnieją na szczeblu krajowym, dla wspieranych inwestycji w infrastrukturę energii odnawialnej, 
które zużywają lub produkują energię, 
 tak  nie 

Proszę opisać wszelkie takie minimalne normy i ich zastosowanie do przedmiotowego środka: 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.5.2. Jeśli inwestycje dotyczą instalacji, których głównym celem jest produkcja energii elektrycznej z biomasy, proszę 
potwierdzić, że wykorzystywany jest minimalny odsetek wyprodukowanej energii cieplnej. 
 tak  nie 

Proszę opisać wymogi dotyczące wykorzystania minimalnego odsetka energii cieplnej i ich zastosowanie do 
środka: 

...............................................................................................................................................................................................................
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4.5.3. Czy pomoc dla projektów w zakresie bioenergii jest ograniczona do bioenergii, która spełnia odpowiednie 
kryteria zrównoważonego rozwoju ustanowione w prawodawstwie Unii, w tym w art. 17 ust. 2–6 dyrektywy 
2009/28/WE? 
 tak  nie 

Proszę opisać wszelkie takie wymogi i ich zastosowanie do przedmiotowego środka: 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.5.4. Proszę potwierdzić, że pomoc może być przyznawana wyłącznie prywatnym posiadaczom lasów, gminom i ich 
stowarzyszeniom lub MŚP a także przedsiębiorstwom, które nie są MŚP, znajdującym się na terytoriach Azorów, 
Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
229/2013 ( 1 ) oraz francuskich departamentów zamorskich. 
 tak  nie 

4.5.5. Proszę opisać kwalifikujących się beneficjentów: 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.5.6. Proszę określić, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 
 a) inwestycje zwiększające potencjał leśny: 

 (i) inwestycje w maszyny leśne i praktyki korzystne dla gleb i pozwalające zaoszczędzić zasoby; 
 (ii) inne inwestycje. 

 b) pozyskiwanie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych o zwiększonej wartości 
dodanej. 

4.5.7. Proszę bardziej szczegółowo opisać środek pomocy: 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.5.8. Jeśli inwestycje związane są z podwyższaniem wartości gospodarczej lasów, proszę podać uzasadnienie w odnie
sieniu do spodziewanych korzyści dla lasów w co najmniej jednym gospodarstwie lub większej ich liczbie 
i proszę określić, czy inwestycje w maszyny leśne i praktyki korzystne dla gleb i pozwalające zaoszczędzić 
zasoby są włączone: 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.5.9. Czy inwestycje związane z użyciem drewna jako surowca lub źródła energii są ograniczone do wszystkich prac 
poprzedzających przetwórstwo przemysłowe? 
 tak  nie 

4.5.10. Proszę wskazać, czy intensywność pomocy jest następująca: 

a) Czy pomoc jest ograniczona do 75 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych 
i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego? 
 tak  nie 

b) Czy pomoc jest ograniczona do 50 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych i we 
wszystkich regionach, w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na 
mieszkańca był niższy niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca 
wynosi powyżej 75 % średniego PKB w UE-27? 
 tak  nie
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c) Czy pomoc jest ograniczona do 40 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w pozostałych regionach? 

 tak  nie 

4.6.  Pomoc na inwestycje w infrastrukturę związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
leśnictwa 

(sekcja 2.1.6 wytycznych) 

4.6.1. Proszę określić, czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

a) inwestycje w: 

 (i) rzeczowe aktywa trwałe lub 

 (ii) wartości niematerialne i prawne. 

b) infrastrukturę związaną z: 

 (i) rozwojem lasów; 

 (ii) odnawianiem lasów; 

 (iii) dostosowywaniem lasów. 

c) inwestycje obejmują: 

 (i) dostęp do gruntów leśnych; 

 (ii) scalanie i poprawę jakości gruntów; 

 (iii) dostawę i oszczędzanie energii i wody. 

4.6.2. Proszę bardziej szczegółowo opisać środek pomocy: 

............................................................................................................................................................................................................... 

4.6.3. Proszę wskazać, czy intensywność pomocy jest następująca: 

a) Czy pomoc ograniczona jest do 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku: 

 (i) inwestycji nieprodukcyjnych; 

 (ii) inwestycji mających na celu wyłącznie poprawę wartości środowiskowej lasów; 

 (iii) inwestycji dotyczących dróg leśnych, które są bezpłatnie udostępniane społeczeństwu i służą wielo
funkcyjnym aspektom lasu? 

 tak  nie 

b) W przypadku inwestycji zwiększających krótko- lub długoterminowy potencjał gospodarczy lasów, czy 
pomoc ograniczona jest do 75 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach najbardziej oddalonych 
i na mniejszych wyspach Morza Egejskiego? 

 tak  nie
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c) W przypadku inwestycji zwiększających krótko- lub długoterminowy potencjał gospodarczy lasów, czy 
pomoc ograniczona jest do 50 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych i we 
wszystkich regionach, w których w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. PKB na 
mieszkańca był niższy niż 75 % średniej dla UE-25 w okresie referencyjnym, ale których PKB na mieszkańca 
wynosi powyżej 75 % średniego PKB w UE-27? 

 tak  nie 

d) W przypadku inwestycji zwiększających krótko- lub długoterminowy potencjał gospodarczy lasów, czy 
pomoc ograniczona jest do 40 % kwoty kosztów kwalifikowalnych w innych regionach? 

 tak  nie 

e) W przypadku wspierania inwestycji dotyczących dostępu do gruntów leśnych proszę podać średnie zagęsz
czenie ścieżek/dróg leśnych na przedmiotowym obszarze przed inwestycją i po jej dokonaniu (w m/ha) .... 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.2. POMOC NA NIWELOWANIE NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OBSZARAMI LEŚNYMI NATURA 2000 

1.1. W przypadku środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanego z EFRROW proszę potwier
dzić, że pomoc może być przyznawana wyłącznie prywatnym właścicielom lasów lub stowarzyszeniom prywat
nych właścicieli lasów: 

 tak  nie 

1.2. Jeśli do pomocy kwalifikują się beneficjenci inni niż ci, o których mowa w pytaniu 1.1, proszę potwierdzić, że 
środek pomocy jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych: 

 tak  nie 

2. Czy pomoc jest przyznawana na rok oraz na hektar lasu? 

 tak  nie 

3. Proszę wskazać obszary, które są: 

 a) obszarami leśnymi Natura 2000 wyznaczonymi zgodnie z dyrektywami siedliskową i ptasią; 

 b) innymi wyznaczonymi obszarami ochrony środowiska, na których obowiązują środowiskowe ograni
czenia działalności leśnej, służące realizacji przepisów art. 10 dyrektywy siedliskowej; pod warunkiem że, 
jeśli środek jest współfinansowany z EFRROW, obszary te w każdym programie rozwoju obszarów 
wiejskich nie przekraczają 5 % powierzchni wyznaczonych obszarów Natura 2000 objętych jego zasię
giem terytorialnym; w przypadku środków pomocy finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, to 
ostatnie ograniczenie terytorialne nie ma zastosowania. 

4. Proszę określić koszty kwalifikowalne: 

 a) dodatkowe koszty poniesione w związku z wdrażaniem dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej; 

 b) dochody utracone w związku z niedogodnościami związanymi z określonymi obszarami. 

Proszę opisać metodę obliczeniową: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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5. Proszę podać kwotę na hektar na rok: 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że pomoc w ramach tego środka jest ograniczona do maksymalnie 500 EUR na hektar rocznie 
w początkowym okresie nieprzekraczającym pięciu lat i do maksymalnie 200 EUR na hektar rocznie w kolejnych 
latach. Jeśli kwoty maksymalne są wyższe, proszę uzasadnić ten fakt, uwzględniając i opisując specyficzne 
warunki, zgodnie z opisem w programie rozwoju obszarów wiejskich lub na podstawie innych źródeł (jeśli 
środek jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych): 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.3. POMOC NA USŁUGI LEŚNO-ŚRODOWISKOWE I KLIMATYCZNE ORAZ OCHRONĘ LASÓW 

1. PRZEPISY WSPÓLNE 

1.1. W przypadku pomocy współfinansowanej z EFRROW, która stanowi część programu rozwoju obszarów wiej
skich, proszę potwierdzić, że pomoc może zostać przyznana wyłącznie publicznym i prywatnym posiadaczom 
lasów i innym podmiotom prawa prywatnego i publicznego oraz ich stowarzyszeniom oraz że w przypadku 
lasów będących własnością państwa pomocy można udzielić tylko jeśli organ zarządzający takim lasem jest 
podmiotem prywatnym lub gminą: 
 tak  nie 

1.1.1. Jeśli do pomocy kwalifikują się beneficjenci inni niż ci, o których mowa w pytaniu 1.1, proszę potwierdzić, że 
pomoc jest finansowana wyłącznie ze środków krajowych: 
 tak  nie 

1.1.2. W przypadku pomocy na ochronę i promowanie genetycznych zasobów leśnych proszę określić kwalifikujących 
się beneficjentów: 
 a) podmioty 

publiczne  b) podmioty prywatne 

Proszę podać więcej informacji na temat kwalifikujących się beneficjentów: 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.2. Proszę opisać dobrowolne zobowiązania, które należy podjąć, oraz określić, czy wykraczają one poza odpo
wiednie obowiązkowe wymogi ustanowione w krajowej ustawie dotyczącej leśnictwa lub w innym właściwym 
ustawodawstwie krajowym. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę wskazać: 
 a) w przypadku środka PROW – odpowiednie wymogi obowiązkowe określone w programie rozwoju 

obszarów wiejskich: 

................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................
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 b) w przypadku środków pomocy finansowanych wyłącznie ze środków krajowych – odpowiednie wymogi 
obowiązkowe; proszę opisać je bardziej szczegółowo w formularzu zgłoszenia pomocy państwa lub 
w załączonej dokumentacji: 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

c) proszę określić czas trwania podjętych zobowiązań (od 5 do 7 lat): ................................................................. 

d) jeśli czas trwania zobowiązań jest dłuższy, proszę uzasadnić, dlaczego w przypadku danego typu zobo
wiązania uznano, że jest to konieczne. 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

1.3. Proszę określić, czy koszty kwalifikowalne obejmują następujące płatności: 
 a) rekompensatę dla beneficjentów za dodatkowe koszty (w całości lub w części) wynikające z dobrowolnie 

podjętych zobowiązań; 

Proszę określić kwotę: 
 b) rekompensaty dla beneficjentów za dochody utracone w związku z dobrowolnie podjętym zobowiąza

niem; 

Proszę określić kwotę: 
 c) kosztów transakcyjnych do wartości 20 % premii wypłaconej z tytułu dobrowolnych zobowiązań leśno- 

środowiskowych. Proszę opisać, dlaczego jest to konieczne: 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 d) w przypadku operacji związanych z ochroną środowiska pomoc może być przyznawana jako płatność 

zryczałtowana lub jednorazowa na jednostkę w odniesieniu do dobrowolnych zobowiązań dotyczących 
rezygnacji z komercyjnego użytkowania drzew i lasów, obliczana na podstawie dodatkowych poniesio
nych kosztów i utraconych dochodów. 

Proszę opisać metodę obliczeniową: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.4. Czy pomoc jest przyznawana na hektar lasu? 
 tak  nie 

W przypadku pomocy współfinansowanej z EFRROW, która stanowi część programu rozwoju obszarów wiej
skich, czy pomoc dla gospodarstw leśnych powyżej określonego progu (który definiują państwa członkowskie) 
uzależniona jest od przedstawienia planu urządzenia lasu lub równoważnego instrumentu zgodnego ze zrówno
ważoną gospodarką leśną? 
 tak  nie
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Proszę odnieść się do stosownych informacji z planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu zgodnego 
ze zrównoważoną gospodarką leśną zdefiniowaną przez konferencję ministerialną w sprawie ochrony lasów 
w Europie z 1993 r. ( 1 ). 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.5. Czy pomoc jest ograniczona do kwoty maksymalnie 200 EUR na hektar na rok (z wyjątkiem pomocy opisanej 
w pytaniu 1.6)? 

 tak  nie 

Jeśli kwota przekracza 200 EUR na hektar na rok, proszę podać przyczynę tego stanu, uwzględniając szczególne 
okoliczności uzasadnione w programach rozwoju obszarów wiejskich (w przypadku środka programu rozwoju 
obszarów wiejskich) lub w niniejszym zgłoszeniu. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.6. Czy pomoc jest przyznawana na operacje dotyczące zachowania zasobów genetycznych? 

 tak  nie 

Proszę potwierdzić, czy te operacje obejmują: 

 a) działania celowe: działania wspierające ochronę ex situ i in situ, opis, gromadzenie i wykorzystanie 
zasobów genetycznych w leśnictwie, łącznie z internetowymi wykazami zasobów genetycznych obecnie 
zachowanych in situ wraz z ochroną w gospodarstwie leśnym oraz wykazy zbiorów ex situ i bazy 
danych; 

 b) działania wspólne: działania wspierające wymianę informacji między właściwymi organizacjami 
w państwach członkowskich zmierzające do ochrony, opisu, gromadzenia i wykorzystania zasobów 
genetycznych w unijnym leśnictwie; 

 c) działania towarzyszące: działania informacyjne, działania w zakresie upowszechniania wiedzy oraz dzia 
łania doradcze na rzecz organizacji pozarządowych i innych odpowiednich zainteresowanych stron, 
szkolenia i przygotowywanie sprawozdań technicznych. 

Proszę szczegółowo opisać operacje dotyczące ochrony i promowania genetycznych zasobów leśnych, o których 
mowa w lit. a), b) i c): 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.7. Czy pomoc ograniczona jest do 100 % kosztów kwalifikowalnych? 

 tak  nie

PL 26.2.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51/107 

( 1 ) Druga ministerialna konferencja na temat ochrony lasów w Europie, 16-17 czerwca 1993, Helsinki, Finlandia, „Resolution H1 - 
General Guidelines for the Sustainable Management of Forests in Europe”.



 

2. KLAUZULA REWIZJI 

2.1. Czy przewidziano klauzulę rewizji dla działań objętych niniejszą pomocą? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć że zgodnie z pkt (724) wytycznych państwo członkowskie jest 
zobowiązane do wprowadzenia klauzuli rewizji, aby zapewnić dostosowanie działań w przypadku zmian odpo
wiednich obowiązkowych norm, wymogów lub obowiązków, o których mowa w części II rozdział 2 sekcja 2.3 
wytycznych, poza które zobowiązania wymienione w tej sekcji muszą wykraczać. 

2.2. Czy przedmiotowa pomoc wychodzi poza okres programowania rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (725) wytycznych klauzula rewizji musi być 
włączona, aby umożliwić dostosowanie operacji do ram prawnych następnego okresu programowania obszarów 
wiejskich. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.4. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA PRZEKAZYWANIE WIEDZY I DZIAŁANIA 
INFORMACYJNE W SEKTORZE LEŚNYM 

1. PRZEPISY WSPÓLNE 

1.1. Proszę określić, kto może być beneficjentem pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.2. Czy pomoc jest dostępna dla wszystkich rolników kwalifikujących się do otrzymania pomocy na danym obszarze 
na podstawie obiektywnie określonych warunków? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.3. Jeśli zapewniania przekazywania wiedzy i działań informacyjnych podejmują się grupy producentów lub inne 
organizacje, czy członkostwo w takich grupach producentów lub organizacjach jest warunkiem dostępu do 
usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.4. Czy wkład podmiotów niebędących członkami z tytułu kosztów administracyjnych danej grupy producentów lub 
organizacji jest ograniczony do kosztów świadczenia usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. POMOC NA PRZEKAZYWANIE WIEDZY I DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

2.1. Które z następujących rodzajów pomocy mogą być finansowane przez program pomocy lub środek indywi
dualny? 
 a) działalność w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, w tym szkolenia, warsztaty 

i coaching; 
 b) działania demonstracyjne;
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 c) działania informacyjne; 

 d) pomoc na pokrycie kosztów krótkoterminowej wymiany osób zarządzających lasami i wizyty w lasach. 

2.2. Które z następujących kosztów kwalifikowalnych obejmuje środek wsparcia? 

 a) koszty organizacji działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, działań demon
stracyjnych i działań informacyjnych; 

 b) koszty podróży, zakwaterowania i wydatków dziennych uczestników; 

 c) koszty świadczenia usług polegających na zastępowaniu uczestników na czas nieobecności; 

 d) koszty związane z projektami demonstracyjnymi. 

2.3. W przypadku projektów demonstracyjnych, czy kwalifikowalne wydatki na inwestycje obejmują? 

 a) koszty budowy, nabycia, w tym leasingu, lub modernizacji nieruchomości, przy czym grunty kwalifikują 
się jedynie w zakresie nieprzekraczającym 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej operacji; 

 b) zakup lub leasing maszyn, urządzeń i wyposażenia do wartości rynkowej danych aktywów; 

 c) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takie jak honoraria architektów, 
inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego, w tym studia wykonalności; 

 d) zakup lub opracowanie oprogramowania komputerowego i zakup patentów, licencji, praw autorskich 
i znaków towarowych. 

Proszę zauważyć, że koszy kwalifikowalne ograniczają się do wymienionych w pkt (293) i (565) wytycznych. 

2.4. Czy studia wykonalności pozostają wydatkami kwalifikowalnymi, nawet jeśli na podstawie ich rezultatów nie 
ponosi się żadnych wydatków określonych w pkt (293) lit. d) ppkt (i) oraz (ii) wytycznych? 

 tak  nie 

2.5. Czy zdefiniowano czas trwania i treść krótkoterminowych wymian osób zarządzających lasami i wizyt w lasach? 

 tak  nie 

Proszę podać szczegółowe informacje o wymianach i wizytach: 

 z programu rozwoju obszarów wiejskich: .......................................................................................................................... 

 lub w niniejszym formularzu zgłoszeniowym: .................................................................................................................. 

2.6. Co jest głównym tematem tych programów i wymian? 

 a) metody lub technologie zrównoważonej gospodarki leśnej 

 b) rozwój nowych możliwości biznesowych 

 c) rozwój nowych technologii 

 d) poprawa odporności lasów 

 e) inne (proszę wyszczególnić): 

.................................................................................................................................................................................................................
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2.7. Czy podmioty świadczące usługi w zakresie przekazywania wiedzy i usługi informacyjne posiadają odpowiednie 
zdolności do wykonywania tych zadań w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego regularne szkole
nia? 
 tak  nie 

2.8. Pomoc będzie przyznawana: 
 a) w naturze, w formie subsydiowanych usług; 
 b) w postaci płatności bezpośrednich dla beneficjentów jedynie w formie zwrotu kosztów podróży, zakwa

terowania i wydatków dziennych uczestników? 

Proszę zauważyć, że pomoc, o której mowa w pkt (293) lit. a) i w pkt (293) lit. d) ppkt (i)-(iv) wytycznych nie 
może obejmować bezpośrednich płatności na rzecz beneficjentów. 

2.9. Czy odbiorca pomocy, o której mowa w pkt (293) lit. a) oraz w pkt (293) lit. d) ppkt (i)-(iv) wytycznych będzie 
świadczył usługi w zakresie przekazywania wiedzy i działań informacyjnych? 
 tak  nie 

2.10. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy (maksymalnie 100 %): ......................................................................... 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.5. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA USŁUGI DORADCZE W SEKTORZE LEŚNYM 

1. PRZEPISY WSPÓLNE 

1.1. Proszę określić, kto może być beneficjentem pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.2. Czy pomoc jest dostępna dla wszystkich rolników kwalifikujących się do otrzymania pomocy na danym obszarze 
na podstawie obiektywnie określonych warunków? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.3. Jeśli zapewniania usług doradczych podejmują się grupy producentów lub inne organizacje, to czy członkostwo 
w takich grupach lub organizacjach jest warunkiem dostępu do usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

1.4. Czy wkład podmiotów niebędących członkami z tytułu kosztów administracyjnych danej grupy lub organizacji 
jest ograniczony do kosztów świadczenia usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. POMOC NA USŁUGI DORADCZE 

2.1. Które z następujących rodzajów pomocy mogą być finansowane z programu pomocy/środka indywidualnego ( 1 )? 
 a) udzielanie pomocy przedsiębiorstwom działającym w sektorze leśnym w korzystaniu z usług doradczych 

w celu poprawienia efektywności gospodarczej i środowiskowej ich gospodarstw, przedsiębiorstw lub 
inwestycji, a także zwiększenia przyjazności tych gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji dla klimatu 
oraz ich odporności na zmianę klimatu;

PL L 51/110 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016 

( 1 ) W odniesieniu do pomocy na tworzenie usług doradczych oraz szkoleń dla doradców na obszarach wiejskich, proszę wypełnić 
formularze dotyczące sekcji 3.3 oraz 3.6 części II wytycznych.



 

 b) doradztwo dotyczące innych zagadnień. 

Proszę opisać przewidziane środki: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.2. Doradztwo dla przedsiębiorstw działających w sektorze leśnym obejmie przynajmniej jeden z poniższych elemen
tów: 
 a) odpowiednie obowiązki zgodnie z 

 dyrektywą siedliskową 
 dyrektywą ptasią 
 ramową dyrektywą wodną; 

 b) kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową gospodarstwa leśnego; 
 c) wszelkie inne kwestie, takie jak: 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.3. Pomoc jest przyznawana podmiotom świadczącym usługi doradcze i nie obejmuje płatności bezpośrednich dla 
przedsiębiorstw działających w sektorze leśnym (beneficjentów): 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.4. Czy podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych posiadają odpowiednie zasoby w postaci regularnie 
szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczenie w zakresie doradztwa i cechuje je wiarygodność 
w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą świadczone przez nich usługi doradcze? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.5. Czy doradztwo jest częściowo świadczone grupowo? 
 tak  nie 

Proszę uzasadnić, dlaczego usługi doradcze są częściowo świadczone grupowo, biorąc pod uwagę sytuację 
poszczególnych użytkowników korzystających z usług doradczych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.6. Czy kwota pomocy jest ograniczona do 1 500 EUR za poradę? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2.7. Czy podczas świadczenia usług doradczych usługodawca przestrzega obowiązków poszanowania poufności, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013? 
 tak  nie
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INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.6. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA WSPÓŁPRACĘ W SEKTORZE LEŚNYM 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłoszenia wszystkich środków pomocy państwa, których celem jest współpraca w sektorze 
leśnym określona w sekcji 2.6 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycznych”). W przypadku pomocy na współpracę w sektorze leśnym związanej 
z pionową i poziomą współpracą między podmiotami łańcucha dostaw w procesie zrównoważonej produkcji biomasy do wykorzystania 
w produkcji energii i procesach przemysłowych oraz w turystyce wiejskiej, należy wypełnić formularz dotyczący sekcji 3.10 części II 
wytycznych. 

1. RODZAJ POMOCY 

1.1. We współpracę zaangażowane są przynajmniej: 

 dwa podmioty z sektora leśnego; 

 jeden podmiot z sektora leśnego i jeden z sektora rolnego. 

1.2. Pomoc przyznaje się w celu wspierania form współpracy przynoszących korzyści sektorowi leśnemu; pomoc 
obejmuje w szczególności: 

 a) metody współpracy między różnymi podmiotami w sektorze leśnym a innymi podmiotami prowadzą
cymi działalność w sektorze leśnym, które przyczyniają się do osiągania celów i priorytetów polityki 
rozwoju obszarów wiejskich, w tym grup producentów, spółdzielni i organizacji międzybranżowych; 

 b) tworzenie klastrów i sieci w sektorze leśnym; 

 c) tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 
o których mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

2. KOSZTY KWALIFIKOWALNE ORAZ INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

2.1. Pomoc będzie przyznawana na współpracę w odniesieniu do następujących działań: 

 a) projektów pilotażowych; 

 b) rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze leśnym; 

 c) współpracy między małymi podmiotami w sektorze rolnym przy organizowaniu wspólnych procedur 
pracy, wspólnym korzystaniu z urządzeń i zasobów; 

 d) poziomej i pionowej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform 
logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 

 e) działalności promocyjnej w kontekście lokalnym, związanej z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych; 

 f) wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do 
niej; 

 g) wspólnych podejść do projektów środowiskowych i stosowanych praktyk środowiskowych, w tym spraw
nego gospodarowania wodą, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i zachowywania kraj
obrazów rolniczych;
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 h) poziomej i pionowej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonej 
produkcji biomasy do wykorzystania w produkcji żywności, jeśli współpraca ta prowadzi do wytworzenia 
produktów sektora leśnego i produkcji energii na własne potrzeby; 

 i) opracowania planu urządzenia lasu lub równorzędnych instrumentów; 
 j) realizowania, w szczególności przez grupy partnerów publicznych i prywatnych, inne niż określone 

w art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, strategii rozwoju lokalnego innych niż 
określone w art. 2 pkt 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczących jednego lub większej liczby 
priorytetów unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

2.2. W przypadku pomocy na tworzenie klastrów i sieci czy będzie ona przyznawana wyłącznie nowo powstałym 
klastrom i sieciom oraz tym, które podejmują nową dla nich działalność? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z wytycznymi taka pomoc nie może zostać przy
znana. 

2.3. Pomoc przeznaczona na projekty pilotażowe, a także na rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i tech
nologii w sektorze leśnym, może zostać przyznana również podmiotom indywidualnym. W przypadkach gdy 
pomoc przyznawana jest poszczególnym podmiotom, czy wyniki projektu lub działań objętych pomocą będą 
rozpowszechniane? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z wytycznymi taka pomoc nie może zostać przy
znana. 

2.4. Czy pomoc jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa konkurencji, w szczególności z art. 101 i 102 
Traktatu? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (706) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę wyjaśnić, jak ta zgodność będzie zapewniana. 

2.5. Pomoc może zostać przyznana na pokrycie następujących kosztów kwalifikowalnych w zakresie, w jakim dotyczą 
one działań sektorze leśnym: 
 a) koszty badań w odniesieniu do danego obszaru, analizy wykonalności oraz opracowania biznesplanu lub 

planu urządzenia lasu lub równorzędnych instrumentów lub lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, 
o której mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 

 b) koszty aktywizacji danego obszaru w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego 
lub projektu, który ma być przeprowadzony przez grupę operacyjną EPI na rzecz wydajności i zrówno
ważenia w leśnictwie, o których mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013; w przypadku 
klastrów aktywizacja może dotyczyć również organizacji szkoleń, tworzenia sieci kontaktów między 
członkami i rekrutacji nowych członków; 

 c) bieżące koszty współpracy, takie jak wynagrodzenie „koordynatora”; 
 d) bezpośrednie koszty określonych projektów związane z realizacją planu biznesowego, planu środowi

skowego lub planu urządzenia lasu lub równorzędnych instrumentów lub lokalnej strategii rozwoju innej 
niż ta, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, lub innych działań ukierunkowa
nych na innowacyjność, w tym testowania; powiązane koszty bezpośrednie muszą ograniczać się do 
kosztów kwalifikowalnych i maksymalnej intensywności pomocy w ramach pomocy inwestycyjnej 
w sektorze leśnym, jak określono w części II sekcja 2.1 wytycznych dotyczących pomocy inwestycyjnej; 

 e) koszty działalności promocyjnej. 

2.6. Czy pomoc ogranicza się do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań na rzecz środo
wiska w należycie uzasadnionych przypadkach? 
 tak  nie
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Proszę podać uzasadnienie wspólnych działań na rzecz środowiska, które trwają dłużej niż siedem lat: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2.7. Pomoc zostaje przyznana do: ..............% kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie: 100 %, z wyjątkiem kosztów 
bezpośrednich). 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.7. POMOC NA ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI DLA GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW 

1. Proszę potwierdzić, że pomoc jest przyznawana grupom i organizacjom producentów, które są MŚP i że pomoc 
nie jest przyznawana 1) organizacjom producentów, jednostkom lub organom, takim jak spółki czy spółdzielnie, 
których celem jest zarządzanie jednym lub większą liczbą gospodarstw leśnych, i które w związku z tym 
w praktyce są indywidualnymi producentami lub 2) innym stowarzyszeniom w sektorze leśnym, które podejmują 
w gospodarstwach swoich członków działania takie jak wzajemne wsparcie i usługi w zakresie zarządzania lasem 
bez angażowania się we wspólne dostosowywanie podaży do rynku. 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że Komisja nie może zatwierdzić pomocy zgodnie z częścią II sekcja 2.7 wytycznych na rzecz 
dużych przedsiębiorstw. 

2. Proszę potwierdzić, że porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki zatwierdzane w ramach grupy lub organi
zacji producentów są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa konkurencji, a w szczególności z art. 101 i 102 
Traktatu. 
 tak  nie 

3. Czy grupy lub organizacje producentów zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ danego państwa człon
kowskiego na podstawie przedłożonego biznesplanu? 
 tak  nie 

4. Czy państwo członkowskie jest zobowiązane do sprawdzenia, czy cele określone w biznesplanie zostały osiąg
nięte w ciągu pięciu lat od daty uznania grupy lub organizacji producentów? 
 tak  nie 

5. Jeśli pomoc jest finansowana wyłącznie ze środków krajowych, proszę wskazać, czy koszty kwalifikowalne 
obejmują: 
 a) koszty wynajmu odpowiednich pomieszczeń, 
 b) koszty nabycia sprzętu biurowego, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania, koszty personelu 

administracyjnego, koszty ogólne oraz opłaty prawne i administracyjne. 

6. W przypadku zakupu pomieszczeń, o których mowa w pytaniu 5, czy koszty będą ograniczone do kosztów 
najmu po stawkach rynkowych? 
 tak  nie 

7. Jeśli pomoc jest finansowana wyłącznie ze środków krajowych, czy koszty zostały poniesione po upływie pięciu 
lat od daty uznania grupy lub organizacji producentów przez właściwy organ na podstawie biznesplanu tej grupy 
lub organizacji? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z wytycznymi taka pomoc nie może zostać 
przyznana.

PL L 51/114 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.2.2016



 

8. Jeśli pomoc przyznano jako część programu rozwoju obszarów wiejskich lub jako dodatkowe finansowanie 
krajowe na działanie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, to czy oblicza się ją na podstawie średniej sprze
danej produkcji członków grupy lub organizacji producentów? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że w przypadku braku danych dotyczących sprzedanej produkcji grupy lub organizacji produ
centów wsparcie w pierwszym roku oblicza się na podstawie średniej sprzedanej produkcji członków grupy lub 
organizacji w okresie pięciu lat przed uznaniem grupy, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. 

9. Jeśli pomoc przyznano jako część programu rozwoju obszarów wiejskich lub jako dodatkowe finansowanie 
krajowe na działanie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, to czy pomoc jest udzielana w postaci zryczałto
wanej, w formie rocznych rat przez pierwszych pięć lat od daty oficjalnego uznania grupy lub organizacji 
producentów przez właściwy organ na podstawie biznesplanu i czy ma ona charakter degresywny? 
 tak  nie 

10. Jeżeli pomocy udziela się w formie rocznych rat, to czy państwo członkowskie wypłaca ostatnią ratę wyłącznie 
po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu? 
 tak  nie 

11. Czy maksymalna intensywność pomocy wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

12. Proszę potwierdzić, że łączna kwota pomocy jest ograniczona do 500 000 EUR. 
 tak  nie 

13. Czy w przypadku gdy pomoc jest przyznawana bezpośrednio producentom w celu wyrównania ich wkładu 
w koszty działalności grup lub organizacji w pierwszych pięciu latach po ich utworzeniu, pomoc ta może być 
przyznana do wysokości takiej samej ogólnej kwoty? 
 tak  nie 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.8. INNE RODZAJE POMOCY DLA SEKTORA LEŚNEGO NA RZECZ REALIZACJI CELÓW W ZAKRESIE EKOLOGII, OCHRONY 
I REKREACJI 

1. PRZEPISY WSPÓLNE 

1.1. Proszę opisać, w jaki sposób dane środki przyczynią się do zachowania i poprawy ekologicznych, ochronnych 
i rekreacyjnych funkcji lasów, różnorodności biologicznej i zdrowego ekosystemu leśnego. Powyższe cele muszą 
być głównymi celami środka pomocy. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.2. Proszę potwierdzić, że pomoc nie będzie przyznawana na rzecz przemysłu leśnego lub dla pozyskiwania drewna 
do celów komercyjnych, transportu lub przetwarzania drewna bądź innych zasobów leśnych na produkty albo 
w celu wytwarzania energii. 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II sekcja 2.8 wytycznych pomoc tego typu 
nie jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.
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1.3. Proszę potwierdzić, że pomoc nie będzie przyznawana na wycinkę, której głównym celem jest ekonomicznie 
opłacalne pozyskanie drewna, lub na odnowę drzewostanu w miejscach, gdzie ścięte drzewa zostały zastąpione 
takimi samymi drzewami. 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II sekcja 2.8 wytycznych pomoc tego typu 
nie jest zgodna z rynkiem wewnętrznym. 

1.4. Czy pomoc jest przyznawana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze leśnictwa? 

 tak  nie 

1.5. Proszę uzasadnić, dlaczego, w odniesieniu do środków wchodzących w zakres części II sekcja 2.8 wytycznych, 
zakładanych celów dotyczących ekologii, ochrony i rekreacji nie można osiągnąć przy pomocy środków 
w zakresie leśnictwa zbliżonych do środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w części II rozdziały 
2.1 do 2.7 wytycznych (pkt (63) wytycznych): 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

2.1. Proszę potwierdzić, że pomoc spełnia wymogi wspólnych zasad oceny i wspólne przepisy mające zastosowanie 
do sekcji 2.8 części II wytycznych. 

 tak  nie 

3. SEKCJA 2.8.1. 
 Pomoc na szczególne działania i interwencje w sektorze leśnym, których głównym celem jest utrzymanie lub 

przywrócenie ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu 

3.1. Proszę potwierdzić, że głównym celem pomocy na sadzenie, przycinanie, przerzedzanie i wycinkę drzew oraz 
innej roślinności w istniejących lasach, usuwanie leżących drzew i koszty planowania takich działań, pomocy na 
pokrycie kosztów zwalczania rozprzestrzeniania się szkodników i chorób drzew i zapobiegania mu oraz pomocy 
na naprawę szkód wyrządzonych przez szkodniki i choroby drzew, jest przyczynianie się do zachowania lub 
przywrócenia ekosystemu leśnego i bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu. 

 tak  nie 

3.2. Proszę bardziej szczegółowo opisać środek pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

3.3. Czy pomoc na pokrycie kosztów zwalczania rozprzestrzeniania się szkodników i chorób drzew i zapobiegania 
mu oraz pomoc na naprawę szkód wyrządzonych przez szkodniki i choroby drzew może być przyznawana 
w odniesieniu do następujących kosztów kwalifikowalnych? 

 a) środki zapobiegawcze i środki leczenia, w tym przygotowanie gleby do ponownego sadzenia oraz 
produkty, narzędzia i materiały konieczne do takich działań. Nad metody chemiczne należy przedkładać 
biologiczne, fizyczne, mechaniczne i inne niechemiczne metody zapobiegania i leczenia, chyba że można 
wykazać, iż nie są one wystarczające do zapewnienia zadowalającego poziomu kontroli przedmiotowych 
chorób lub szkodników; 

 b) koszty wyrównania strat w zniszczonym drzewostanie i przywrócenia wartości rynkowej drzewostanu 
zniszczonego na podstawie decyzji władz w celu zwalczania przedmiotowych chorób lub szkodników. 
Przy obliczaniu wartości rynkowej straty drzewostanu można uwzględnić potencjalny wzrost zniszczo
nego drzewostanu przed osiągnięciem normalnego wieku wyrębu. 

3.4. Maksymalna intensywność: ................................................................................... (do 100 % kosztów kwalifikowalnych).
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4. SEKCJA 2.8.2. 
 Pomoc na utrzymanie i poprawę jakości gleby oraz zapewnienie równomiernego i zdrowego wzrostu drzew 

w sektorze leśnym 

4.1. Czy pomoc jest udzielana na utrzymanie i poprawę jakości gleby w lasach, oraz na zapewnienie równomiernego 
i zdrowego wzrostu drzew? 

 tak  nie 

4.2. Proszę bardziej szczegółowo opisać środek pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

4.3. Czy środki obejmują użyźnianie gleby i inne działania w celu zachowania jej naturalnej równowagi, zmniejszenie 
nadmiernego zagęszczenia roślinności i zapewnienie wystarczającej retencji wody oraz prawidłowego odwadnia
nia, w tym koszty planowania takich działań? 

 tak  nie 

4.4. Proszę opisać, w jaki sposób gwarantuje się, że środki nie spowodują zmniejszenia różnorodności biologicznej, 
wymywania substancji użyźniających, ani nie będą niekorzystnie wpływać na naturalne ekosystemy wodne bądź 
strefy ochronne ujęć wody. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4.5. Czy uwzględnia się koszty planowania? 

 tak  nie 

4.6. Maksymalna intensywność: ................................................................................... (do 100 % kosztów kwalifikowalnych). 

5. SEKCJA 2.8.3. 
 Pomoc na przywracanie i utrzymanie naturalnych ścieżek, elementów i cech krajobrazu oraz siedlisk przy

rodniczych zwierząt w sektorze leśnym 

5.1. Czy koszty kwalifikowalne są powiązane z przywracaniem i utrzymaniem naturalnych ścieżek, elementów i cech 
krajobrazu oraz siedlisk przyrodniczych zwierząt, w tym z kosztami planowania? 

 tak  nie 

5.2. Proszę bardziej szczegółowo opisać dany środek i koszty kwalifikowalne: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

5.3. Proszę potwierdzić, że środki mające na celu realizację dyrektyw siedliskowej i ptasiej są wyłączone z tego rodzaju 
pomocy (środki te należy ująć w formularzu powiązanym z sekcją 2.2). 

 tak  nie 

5.4. Maksymalna intensywność: ................................................................................... (do 100 % kosztów kwalifikowalnych). 

6. SEKCJA 2.8.4. 
 Pomoc na utrzymanie dróg w celu zapobiegania pożarom lasów 

6.1. Proszę opisać środek pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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6.2. Proszę opisać związek między celem pomocy (zapobieganie pożarom lasów) a utrzymaniem dróg. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

6.3. Maksymalna intensywność: ................................................................................... (do 100 % kosztów kwalifikowalnych). 

7. SEKCJA 2.8.5. 
 Pomoc na naprawienie szkód spowodowanych w lasach przez zwierzęta o statusie regulowanym przez prawo 

7.1. Czy zwierzęta powodujące szkody to: 
 a) zwierzęta chronione zgodnie z definicją w pkt (35)28 wytycznych; 
 b) gatunki podlegające szczególnym przepisom prawa krajowego. 

Jeżeli odpowiedź zawiera się w lit. b) proszę opisać, dlaczego zachowanie populacji danego gatunku ma znacze
nie: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

7.2. Czy na danym obszarze leśnym wprowadzono racjonalne środki zapobiegawcze proporcjonalne do ryzyka 
spowodowania szkody przez zwierzęta o statusie regulowanym przez prawo? 
 tak  nie 

Jeżeli wprowadzenie takich racjonalnych środków zapobiegawczych jest niemożliwe, proszę wytłumaczyć, 
dlaczego: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

7.3. Czy możliwe jest ustalenie bezpośredniego związku przyczynowego między poniesionymi szkodami a zachowa
niem zwierząt? 
 tak  nie 

7.4. Proszę potwierdzić, że program pomocy został wprowadzony w ciągu trzech lat od daty wydarzenia, w wyniku 
którego powstała szkoda, a pomoc zostanie wypłacona w ciągu czterech lat od tej daty. 
 tak  nie 

7.5. Czy wysokość poniesionej szkody obliczana jest w odniesieniu do indywidualnego beneficjenta? 
 tak  nie 

7.6. Czy koszty szkód poniesionych bezpośrednio w wyniku wydarzenia powodującego szkodę zostały oszacowane 
przez organ publiczny, niezależnego rzeczoznawcę uznanego przez organ przyznający pomoc lub zakład ubez
pieczeń? 
 tak  nie 

7.7. Proszę określić rodzaj szkody: 
 a) uszkodzenia żywych drzew. Pomoc może być przyznawana w celu wyrównania strat w zniszczonym 

drzewostanie i przywrócenia wartości rynkowej drzewostanu zniszczonego przez zwierzęta o statusie 
regulowanym przez prawo. Przy obliczaniu wartości rynkowej straty drzewostanu można uwzględnić 
potencjalny wzrost zniszczonego drzewostanu przed osiągnięciem normalnego wieku wyrębu. 

 b) inne koszty poniesione przez beneficjenta z powodu wydarzenia powodującego szkodę, takie jak środki 
leczenia, w tym przygotowanie gleby do ponownego sadzenia oraz produkty, narzędzia i materiały 
konieczne do takich działań.
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 c) szkody materialne dotyczące następujących aktywów: sprzęt leśniczy, maszyny i budynki. Obliczenie 
szkód materialnych opiera się na kosztach naprawy lub wartości ekonomicznej przedmiotowych 
aktywów przed wydarzeniem powodującym szkodę. Nie powinny one przekroczyć kosztu naprawy 
lub zmniejszenia godziwej wartości rynkowej spowodowanego tym wydarzeniem, tzn. różnicy między 
wartością majątku w okresie bezpośrednio poprzedzającym wydarzenie powodujące szkodę i w okresie 
bezpośrednio po nim następującym. 

7.8. Czy kwotę tę zmniejszono o wszelkie koszty nieponiesione z powodu wydarzenia powodującego szkodę, które 
w innym przypadku zostałyby poniesione przez beneficjenta? 
 tak  nie 

7.9. Intensywność pomocy wynosi do .................................................... (maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych) 

7.10. Czy pomoc i wszelkie inne otrzymane płatności na wyrównanie szkód, w tym płatności w ramach środków 
krajowych lub unijnych czy też polis ubezpieczeniowych, są ograniczone do 100 % kosztów kwalifikowalnych? 
 tak  nie 

8. SEKCJA 2.8.6. 
 Pomoc na ustanowienie planów urządzenia lasu 

8.1. Czy pomoc jest zgodna ze wspólnymi zasadami oceny? 
 tak  nie 

8.2. Czy pomoc jest dostępna dla wszystkich rolników kwalifikujących się do otrzymania pomocy na danym obszarze 
na podstawie obiektywnie określonych warunków? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8.3. Jeśli zapewnienie wsparcia technicznego jest podejmowane przez grupy producentów lub inne organizacje, to czy 
członkostwo w takich grupach lub organizacjach jest warunkiem dostępu do usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8.4. Czy wkład podmiotów niebędących członkami z tytułu kosztów administracyjnych danej grupy lub organizacji 
jest ograniczony do kosztów świadczenia usługi? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8.5. Pomoc jest przyznawana usługodawcy i nie obejmuje płatności bezpośrednich dla przedsiębiorstw działających 
w sektorze leśnym (beneficjentów): 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8.6. Czy podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych posiadają odpowiednie zasoby w postaci regularnie 
szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczenie w zakresie doradztwa i cechuje je wiarygodność 
w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą świadczone przez nich usługi doradcze? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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8.7. Czy doradztwo jest częściowo świadczone grupowo? 

 tak  nie 

Proszę uzasadnić, dlaczego usługi doradcze są częściowo świadczone grupowo, biorąc pod uwagę sytuację 
poszczególnych użytkowników korzystających z usług doradczych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

8.8. Czy podczas świadczenia usług doradczych usługodawca przestrzega obowiązków poszanowania poufności, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013? 

 tak  nie 

8.9. Czy dostawcą usług będzie organ ustanawiający plan urządzenia lasu? 

 tak  nie 

8.10. Intensywność pomocy wynosi do .................................................... (maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowalnych) 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.9.1. POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W SEKTORZE LEŚNYM 

1. Czy intensywność pomocy jest ograniczona do 100 % kosztów kwalifikowalnych? 

 tak  nie 

2. Czy wspierany projekt leży w interesie wszystkich przedsiębiorstw działających w danych sektorach lub podsek
torach leśnych? 

 tak  nie 

3. Czy przed rozpoczęciem realizacji wspieranego projektu w internecie opublikowane zostaną następujące infor
macje? 

(a) o planowanej realizacji wspieranego projektu; 

(b) cele wspieranego projektu; 

(c) przybliżona data opublikowania oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu; 

(d) miejsce opublikowania w internecie oczekiwanych rezultatów wspieranego projektu; 

(e) informacja, że rezultaty wspieranego projektu są dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw dzia 
łających w danym sektorze lub podsektorze leśnym. 

 tak  nie 

4. Proszę potwierdzić, że rezultaty wspieranego projektu będą: 

 a) dostępne w internecie począwszy od daty zakończenia projektu objętego pomocą lub od daty podania 
wszelkich informacji dotyczących jego wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od 
tego, co nastąpi wcześniej; oraz 

 b) dostępne w internecie przez co najmniej pięć lat od daty zakończenia wspieranego projektu.
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5. Proszę potwierdzić, że pomoc będzie udzielana bezpośrednio organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej 
wiedzę i nie będzie obejmować świadczenia pomocy na rzecz przedsiębiorstw działających w sektorze leśnym 
w oparciu o ceny produktów leśnych. 

 tak  nie 

6. Proszę określić, jakie koszty są objęte pomocą: 

 a) koszty personelu związane z badaczami, technikami i pozostałym personelem pomocniczym w zakresie, 
w jakim pracują oni przy danym projekcie; 

 b) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby 
projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich 
użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi 
realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości; 

 c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane na potrzeby 
projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpo
wiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunko
wości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych 
lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe; 

 d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych 
na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne w warunkach pełnej konkurencji oraz koszty 
doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 

 e) dodatkowe koszty pośrednie i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyj
nych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku ze wspieranym projektem. 

Proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc musi ograniczać się do kosztów o których mowa w lit. a)–e). 

7. Proszę podać intensywność pomocy: ............................................................................................... (maksymalnie 100 %). 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

2.9.2. POMOC NA SCALANIE GRUNTÓW LEŚNYCH 

1. Czy intensywność pomocy jest ograniczona do 100 % kosztów kwalifikowalnych? 

 tak  nie 

2. Proszę opisać środek i udowodnić, że celem pomocy jest scalanie gruntów leśnych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

3. Czy pomoc ogranicza się do rzeczywiście poniesionych kosztów prawnych, administracyjnych i kosztów badań? 

 tak  nie 

4. Proszę opisać koszty objęte środkiem pomocy: 

................................................................................................................................................................................................................. 

5. Proszę podać intensywność pomocy: ............................................................................................... (maksymalnie 100 %). 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

...............................................................................................................................................................................................................................
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3. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa na rzecz obszarów wiejskich zgodnie z opisem 
zawartym w części II rozdział 3 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytycznych”). 

Ponadto, oprócz niniejszego formularza należy wypełnić ogólny formularz informacyjny dotyczący zgłoszenia pomocy państwa 
w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich (Część III 12) przedstawiający ogólne warunki kwalifikacji do pomocy 
państwa i odpowiednie formularze dotyczące obszarów wiejskich 3.1–3.11, w zależności od konkretnego rodzaju pomocy. 

Proszę przedstawić informacje dotyczące krajowej podstawy prawnej przewidzianej w przepisach krajowych lub projekt aktu prawnego, 
w którym przewidziano podstawę prawną w przepisach krajowych i wszelkie dodatkowe dokumenty takie jak: metoda obliczeń, opinie 
ekspertów opisujące bardziej szczegółowo środek pomocy. 

Jeśli pomoc dla obszarów wiejskich ma zostać przyznana zgodnie z przepisami Unii wspólnymi dla wszystkich sektorów bądź 
obowiązującymi w odniesieniu do sektorów handlu i przemysłu, proszę zastosować formularz zgłoszeniowy mający zastosowanie do 
tych sektorów przy zgłaszaniu środka pomocy państwa Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji. 

1. OGÓLNE KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1. Czy pomoc jest przyznawana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) zgodnie z rozporządze
niem (UE) nr 1305/2013? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

2. Proszę wskazać odpowiedni program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) i środek, w ramach którego przy
znawana jest pomoc 

PROW:: ................................................................................................................................................................................................. 

Środek:: ................................................................................................................................................................................................. 

3. Czy jest on współfinansowany z EFRROW, czy stanowi dodatkowe finansowanie krajowe? 

 a) współfinansowany z EFRROW 

 b) dodatkowe finansowanie krajowe 

4. Czy inwestycja dotyczy oszczędności energii lub energii ze źródeł odnawialnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że ten rodzaj pomocy jest wyłączony z zakresu rozdziału 3 
części II wytycznych. Taka pomoc musi być zgodna z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego i energii na lata 2014–2020, chyba że jest zwolniona z obowiązku zgłaszania. 

Pytania dotyczące wyłącznie programów pomocy państwa obejmujących inwestycje na rzecz obszarów wiejskich, 
zgodnie z częścią II rozdział 3 sekcje 3.1, 3.2, 3.6 i 3.10 wytycznych 

5. Czy koszty kwalifikowalne obejmują: 

 a) koszty budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; 

(i) Czy koszty nabycia gruntów są równe lub niższe od 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej 
operacji? 

 tak  nie
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(ii) Czy koszty nabycia gruntów są równe lub niższe od 10 % łącznych kosztów kwalifikowalnych danej 
operacji, czy dana operacja dotyczy ochrony środowiska? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach można dopuścić 
wyższy odsetek. Proszę podać więcej informacji, aby umożliwić Komisji ocenę danego przypadku. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 
 b) koszty zakupu lub leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia do wartości rynkowej danych aktywów; 
 c) koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takie jak honoraria architektów, 

inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego 
i gospodarczego, w tym studia wykonalności; Proszę zauważyć, że studia wykonalności pozostają wydat
kami kwalifikowalnymi, nawet jeśli na podstawie ich rezultatów nie dokonuje się żadnych wydatków, 
o których mowa w lit. a) i b); 

 d) następujące inwestycje w wartości niematerialne i prawne: zakup lub opracowanie oprogramowania 
komputerowego oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych. 

 e) inne (proszę wyszczególnić): 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że lista kosztów kwalifikowalnych, wymienionych w lit.a)–d) jest wyczerpująca 

6. Czy koszty kwalifikowalne obejmują? 
 a) inne niż wymienione w pytaniu 5 (pkt (635) wytycznych) koszty związane z umowami leasingu, takie jak 

marża leasingodawcy, koszty refinansowania odsetek, koszty ogólne i koszty ubezpieczenia; 
 b) kapitał obrotowy. 

Jeśli jakiekolwiek koszty, o których mowa w lit. a) i b) zostały uwzględnione, proszę zauważyć, że przedmiotowa 
pomoc nie może zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

7. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako wartość procentowa kwoty kwalifikowalnych 
kosztów inwestycji: 

(a) w regionach słabiej rozwiniętych: 

(i) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca jest niższy od 45 % średniej w UE-27; 

(ii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca wynosi od 45 % do 60 % średniej w UE-27; 

(iii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca jest wyższy od 60 % średniej w UE-27; 

(b) w regionach najbardziej oddalonych, w których PKB na mieszkańca wynosi 75 % średniej UE-27 lub mniej: 

(i) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca jest niższy od 45 % średniej w UE-27; 

(ii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca wynosi od 45 % do 60 % średniej w UE-27; 

(iii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca jest wyższy od 60 % średniej w UE-27;
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(c) w regionach najbardziej oddalonych: 

(i) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca jest niższy od 45 % średniej w UE-27; 

(ii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca wynosi od 45 % do 60 % średniej w UE-27; 

(iii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w regionach, w których PKB na 
mieszkańca jest wyższy od 60 % średniej w UE-27; 

(d) na obszarach „c”: 

(i) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji na obszarach słabo zaludnionych 
oraz w regionach NUTS 3 lub częściach regionów NUTS 3 graniczących na lądzie z państwem spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA); 

(ii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych na inwestycje na nieokreślonych z góry obszarach „c”; 

(iii) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych na inwestycje na byłych obszarach „a” wyłącznie w okresie 
od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.; 

(iv) ................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych na inwestycje w regionach NUTS 3 lub częściach 
regionów NUTS 3 położonych na obszarze „c” sąsiadującym z obszarem „a”. 

Jaka jest różnica intensywności pomocy na obu tych obszarach? 

................................................................................................................................................................................................. 

(e) Czy pomoc jest przyznawana na rzecz dużych projektów inwestycyjnych? 

 tak  nie 

Proszę zauważyć, że jeśli odpowiedź jest twierdząca, maksymalnej intensywności pomocy określonej w pkt 
(638) lit. a)–c) wytycznych nie można zwiększyć o wartość do 10 punktów procentowych dla średnich 
przedsiębiorstw oraz o wartość do 20 punktów procentowych dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsię
biorstw. 

(f) we wszystkich innych regionach poza tymi wymienionymi w lit. a)–d) niniejszego pytania: 

.................................................................................................................................... % kwoty kosztów kwalifikowalnych 

(g) w odniesieniu do pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych: 

Proszę obliczyć dostosowaną kwotę pomocy według wzoru opisanego w pkt (35).31 wytycznych (maksy
malna kwota pomocy = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C), gdzie R to maksymalna intensywność pomocy 
obowiązująca na danym obszarze, z wyłączeniem zwiększonej intensywności pomocy dla MŚP; B to część 
kosztów kwalifikowalnych między 50 mln EUR a 100 mln EUR; C to część kosztów kwalifikowalnych 
powyżej 100 mln EUR): 

......................................................................................................................................................................................................... 

8. Czy państwo członkowskie zobowiązuje się do zgłoszenia zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu indywidualnej 
pomocy inwestycyjnej przyznawanej w ramach zgłoszonego programu, jeżeli pomoc ze wszystkich źródeł prze
kroczy próg powodujący obowiązek zgłoszenia, jak określono w pkt 37 lit. c) wytycznych? 

 tak  nie
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3.1. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA INWESTYCJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 
PRODUKTÓW ROLNYCH NA PRODUKTY NIEROLNE, PRODUKCJI BAWEŁNY LUB INWESTYCJE W TWORZENIE I ROZWÓJ 
DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 

Niniejszy formularz informacji uzupełniających dotyczy inwestycji związanych z przetwarzaniem produktów rolnych na produkty 
nierolne, produkcją bawełny lub inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, zgodnie z opisem w części II rozdział 3 
sekcja 3.1 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 
2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc obejmuje koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne? 

 tak  nie 

2. Na co przyznawana jest pomoc? 

 a) przetwarzanie produktów rolnych, gdy w wyniku procesu produkcyjnego powstaje produkt nierolny; 

 b) produkcję bawełny, w tym odziarnianie; 

 c) inwestycje w działalność pozarolniczą; pomocy udziela się rolnikom lub członkom gospodarstwa 
rolnego, którzy różnicują działalność w kierunku działalności pozarolniczej, oraz mikroprzedsiębior
stwom i małym przedsiębiorstwom, a także osobom fizycznym na obszarach wiejskich. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.2. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWĘ WSI NA 
OBSZARACH WIEJSKICH 

Niniejszy formularz informacji uzupełniających dotyczy pomocy na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich opisanej 
w części II rozdział 3 sekcja 3.2 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc obejmuje sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin i wsi na obszarach wiejskich i ich 
podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości 
przyrodniczej i planów zarządzania nimi? 

 tak  nie 

2. Czy pomoc obejmuje inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, jak określono w pkt (35)48 wytycznych, z wyłączeniem inwestycji w energię ze źródeł odnawial
nych i w oszczędzanie energii oraz infrastrukturę szerokopasmową? 

 tak  nie 

3. Czy pomoc obejmuje inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 
wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej z nimi infrastruktury? 

 tak  nie 

4. Czy pomoc obejmuje przeznaczone do użytku publicznego inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną, informację 
turystyczną i małą infrastrukturę turystyczną? 

 tak  nie 

5. Czy pomoc obejmuje badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 
dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowisko
wej? 

 tak  nie
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6. Czy pomoc obejmuje inwestycje ukierunkowane na przeniesienie działalności i przebudowę budynków lub 
innych instalacji położonych w osadach wiejskich lub w ich pobliżu, mające na celu poprawę jakości życia 
lub poprawę wyników osady w zakresie oddziaływania na środowisko? 
 tak  nie 

7. Czy odpowiednie operacje są wdrażane zgodnie z planami rozwoju gmin i wsi na obszarach wiejskich i ich 
podstawowymi usługami, o ile takie plany istnieją? 
 tak  nie 

8. Czy odpowiednie operacje dotyczące inwestycji są spójne z odpowiednią lokalną strategią rozwoju? 
 tak  nie 

9. Czy pomoc, o której mowa w pkt (644) lit. e) wytycznych, jest przyznawana na zachowanie dziedzictwa, które 
zostało formalnie uznane za dziedzictwo kulturowe lub naturalne przez właściwe organy publiczne państwa 
członkowskiego? 
 tak  nie 

Koszty kwalifikowalne 

10. Koszty są kwalifikowalne, jeśli obejmują: 
 a) koszty sporządzenia i aktualizacji planów rozwoju obszarów wiejskich i terenów o wysokiej wartości 

przyrodniczej oraz planów zarządzania nimi oraz ich podstawowych usług; 
 b) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 
 c) koszty opracowania badań związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi, krajobrazem 

wiejskim i miejscami o wysokiej wartości przyrodniczej; 
 d) koszty związane z działaniami w zakresie świadomości środowiskowej; 
 e) do pomocy, o której mowa w pkt (644) lit. e) wytycznych, mogą też kwalifikować się koszty prac 

remontowo-budowlanych. 

Intensywność pomocy 

11. Proszę potwierdzić, że intensywność pomocy w odniesieniu do działań, o których mowa w pkt (644) lit. a) i b) 
wytycznych, nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowalnych. 
 tak  nie 

12. Proszę potwierdzić, że intensywność pomocy w odniesieniu do działań, o których mowa w pkt (644) lit. c), d) i e) 
wytycznych, nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowalnych. 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że przychody netto odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm 
wycofania. 

13. Proszę potwierdzić, że intensywność pomocy w odniesieniu do działań, o których mowa w pkt (644) lit. f) 
wytycznych, nie może przekroczyć następujących kwot: 
 a) w przypadku, gdy przeniesienie działalności lub przebudowa budynków lub innych instalacji polega na 

rozbiórce, przeniesieniu i ponownym montażu istniejących instalacji, 100 % faktycznie poniesionych 
kosztów takich działań; 

 b) w przypadku, gdy w wyniku przeniesienia działalności lub przebudowy budynków lub innych instalacji, 
oprócz rozbiórki, przeniesienia i ponownego montażu istniejących instalacji, o których mowa w pkt 
(650) lit. a) wytycznych, następuje modernizacja tych instalacji lub zwiększenie zdolności produkcyjnych, 
wówczas do kosztów modernizacji obiektów lub zwiększenia zdolności produkcyjnych należy stosować 
poziomy intensywności pomocy inwestycyjnej określone w pkt (638) wytycznych. 

Proszę zauważyć, że do celów pkt (650) lit. b) wytycznych zwykłego zastąpienia istniejącego budynku czy 
instalacji nowym odtworzonym budynkiem lub instalacją bez gruntownej zmiany produkcji lub stosowanej 
technologii nie uznaje się za działanie związane z modernizacją.
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INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.3 FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁAL
NOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Niniejszy formularz informacji uzupełniających dotyczy pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich, jak opisano w części II rozdział 3 sekcja 3.3 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Pomoc zostanie przyznana: 

 a) rolnikom; 

 b) członkom gospodarstwa rolnego różnicującym działalność w kierunku działalności pozarolniczej; 

 c) mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom; 

 d) osobom fizycznym na obszarach wiejskich; 

 e) średnim i dużym przedsiębiorstwom na obszarach wiejskich. 

Proszę zauważyć, że jeśli beneficjentami są średnie lub duże przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich, pomocy 
można udzielać jedynie na tworzenie usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, usług zastępowania 
rolników i doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak również usług doradczych w zakresie 
leśnictwa, w tym systemu doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 12–14 rozporządzenia (UE) nr 
1306/2013. 

2. Proszę potwierdzić, że biznesplan zostanie przedłożony. 

 tak  nie 

3. Proszę potwierdzić, że wdrożenie biznesplanu rozpocznie się w terminie dziewięciu miesięcy od dnia wydania 
decyzji o przyznaniu pomocy. 

 tak  nie 

4. Proszę potwierdzić, że biznesplan zawiera co najmniej: 

 a) opis początkowej sytuacji gospodarczej beneficjenta ubiegającego się o pomoc; 

 b) cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju nowej działalności beneficjenta; 

 c) szczegóły dotyczące działań koniecznych dla rozwoju działalności beneficjenta, jak np. szczegóły doty
czące inwestycji, szkoleń, doradztwa lub innych działań. 

5. Czy pomoc wypłacana będzie w co najmniej dwóch ratach przez okres maksymalnie pięciu lat? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc zostanie uznana za niezgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

6. Czy raty maja charakter degresywny? 

 tak  nie 

7. Czy wypłata ostatniej raty jest uzależniona od prawidłowej realizacji biznesplanu? 

 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc zostanie uznana za niezgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8. Czy ustalając kwotę pomocy państwa członkowskie uwzględniają również sytuację społeczno-gospodarczą 
obszaru objętego programem? 
 tak  nie 

9. Proszę potwierdzić, że kwota pomocy jest ograniczona do 70 000 EUR na przedsiębiorstwo. 
 tak  nie 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.4. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA ZOBOWIĄZANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO- 
KLIMATYCZNE DLA INNYCH ZARZĄDCÓW GRUNTÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH WIEJSKICH, KTÓRE 
NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ROLNYM 

1. PRZEPISY WSPÓLNE 

1.1. Czy pomoc jest przyznawana zgodnie z mającymi zastosowanie odpowiednimi warunkami określonymi w części 
II rozdział 1 sekcja 1.1.5.1 wytycznych? 
 tak  nie 

1.2. Czy pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne jest przyznawana grupom przedsiębiorstw prowa
dzących działalność w sektorze rolnym i innym zarządcom gruntów? 
 tak  nie 

1.3. Jeśli odpowiedź na pytanie 1.2 jest twierdząca, czy grupy, o których mowa w pytaniu 1.2 zobowiązują się, na 
zasadzie dobrowolności, do przeprowadzenia operacji na które składa się co najmniej jedno rolno-środowiskowo- 
klimatyczne zobowiązanie dotyczące gruntów rolnych? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że pojęcie „grunty rolne” zostanie zdefiniowane przez państwo członkowskie, i będzie obej
mowało, choć nie wyłącznie, obszar rolny zdefiniowany w pkt (35)50 wytycznych. 

1.4. Czy pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne jest przyznawana innym zarządcom gruntów 
zdefiniowanym w pkt (35)51 wytycznych lub grupom innych zarządców gruntów? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę uzasadnić taką pomoc zgodnie z pkt (662) wytycznych. 

................................................................................................................................................................................................................. 

1.5. Czy pomoc na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne jest przyznawana przedsiębiorstwom na obsza
rach wiejskich nieprowadzącym działalności w sektorze rolnym? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że w takim przypadku pomoc na zachowanie zasobów 
genetycznych w rolnictwie oraz ich zrównoważone wykorzystanie i rozwój może zostać przyznana na operacje 
nieobjęte przepisami pkt (208)–(219) części II sekcja 1.1.5.1 wytycznych. 

2. KLAUZULA REWIZJI 

2.1. Czy przewidziano klauzulę rewizji dla działań objętych niniejszą pomocą? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć że zgodnie z pkt (724) wytycznych państwo członkowskie jest 
zobowiązane do jej wprowadzenia, aby zapewnić dostosowanie działań w przypadku zmian istotnych obowiąz
kowych norm, wymogów lub obowiązków, o których mowa w części II rozdział 3 sekcja 3.4 wytycznych, poza 
które zobowiązania wymienione w tej sekcji muszą wykraczać. 

2.2. Czy przedmiotowa pomoc wychodzi poza okres programowania rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (725) wytycznych klauzula rewizji musi być 
włączona, aby umożliwić dostosowanie operacji do ram prawnych następnego okresu programowania obszarów 
wiejskich. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.5. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA NIWELOWANIE NIEDOGODNOŚCI ZWIĄZA
NYCH Z OBSZARAMI NATURA 2000 DLA INNYCH ZARZĄDCÓW GRUNTÓW 

1. Proszę podać uzasadnienie przyznawania pomocy innym zarządcom gruntów: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

2. Proszę potwierdzić, że spełnione są następujące warunki: 

 a) pomoc może być przyznawana w celu wyrównania innym zarządcom gruntów dodatkowych kosztów 
i utraconych dochodów wynikających z niedogodności na danych obszarach, związanych z wdrażaniem 
dyrektyw siedliskowej i ptasiej; 

 b) do pomocy kwalifikują się wyłącznie działania realizowane na następujących obszarach: 

(i) użytki rolne na obszarach Natura 2000, wyznaczone zgodnie z dyrektywami siedliskową i ptasią; 

(ii) inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których obowiązują środowiskowe ograniczenia 
działalności rolnej, służące realizacji przepisów art. 10 dyrektywy siedliskowej. 

 c) pomoc będzie ograniczać się do kwot określonych w pkt (668) wytycznych: 

(i) maksymalnie 500 EUR na hektar rocznie w początkowym okresie nieprzekraczającym pięciu lat; 

(ii) maksymalnie 200 EUR na hektar rocznie w kolejnych latach. 

 d) w przypadku gdy maksymalne kwoty w wysokości 500 EUR i 200 EUR zostaną podniesione przez 
państwo członkowskie, czy państwo członkowskie może przedstawić szczególne okoliczności uzasadnia
jące taką decyzję? 

................................................................................................................................................................................................. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

...............................................................................................................................................................................................................................
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3.6. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA PRZEKAZYWANIE WIEDZY I DZIAŁANIA 
INFORMACYJNE NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Niniejszy formularz należy stosować do zgłaszania pomocy państwa na przekazywanie wiedzy i działania informacyjne na obszarach 
wiejskich zgodnie z opisem w części II rozdział 3 sekcja 3.6 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach 
rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Które z następujących rodzajów pomocy będą finansowane? 

 a) działalność w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, w tym szkolenia, warsztaty 
i coaching; 

 b) działania demonstracyjne; 

 c) działania informacyjne; 

 d) pomoc na szkolenia doradców związane z usługami doradczymi, o których mowa części II sekcja 
1.1.10.2 i sekcje 2.5 i 3.7 wytycznych. 

2. Czy pomoc będzie przyznawana osobom działającym w sektorze spożywczym, innym zarządcom gruntów niż 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rolnymi i MŚP na obszarach wiejskich? 

 tak  nie 

3. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy: ................................................................................................................? 

Proszę zauważyć, że intensywność pomocy należy ograniczyć do 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku 
dużych przedsiębiorstw, 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw i 70 % w przy
padku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. 

4. Czy pomoc na szkolenia dla doradców może zostać przyznana dużym przedsiębiorstwom? 

 tak  nie 

5. Czy pomoc na szkolenia dla doradców jest ograniczona do maksymalnie 200 000 EUR na okres trzech lat? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

6. Które z następujących kosztów kwalifikowalnych obejmuje środek wsparcia? 

 a) koszty organizacji i prowadzenia działań z zakresu przekazywania wiedzy lub działań informacyjnych; 

 b) w przypadku projektów demonstracyjnych pomoc może też obejmować odpowiednie koszty inwestycji; 

 c) koszty podróży, zakwaterowania i diet dziennych uczestników. 

7. Czy wsparcie na rozpoczęcie działalności udzielane jest w formie: 

 a) dotowanych usług; 

 b) płatności bezpośrednich producentom jedynie w formie zwrotu kosztów faktycznie poniesionych? 

Proszę zauważyć, że pomoc, o której mowa w pkt (672) lit. a) i b) wytycznych, nie może obejmować płatności 
bezpośrednich na rzecz beneficjentów. 

8. Czy odbiorca pomocy, o której mowa w pkt (672) lit. a) i b) wytycznych będzie podmiotem realizującym 
działania z zakresu szkoleń lub inne działania w zakresie przekazywania wiedzy i działań informacyjnych? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym.
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9. Czy pomoc jest dostępna dla wszystkich kwalifikujących się przedsiębiorstw prowadzących działalność na danym 
obszarze na podstawie obiektywnie określonych warunków? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

10. Czy podmioty świadczące usługi w zakresie przekazywania wiedzy i usługi informacyjne posiadają odpowiednie 
zdolności do wykonywania tych zadań w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego regularne szkole
nia? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, to proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.7. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA USŁUGI DORADCZE NA OBSZARACH WIEJ
SKICH 

Niniejszy formularz należy stosować do zgłaszania pomocy państwa na usługi doradcze na obszarach wiejskich zgodnie z opisem 
w części II rozdział 3 sekcja 3.7 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na 
obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc będzie przyznawana, by pomóc innym zarządcom gruntów i MŚP na obszarach wiejskich w korzys
taniu z usług doradczych służących poprawie efektywności gospodarczej i środowiskowej ich przedsiębiorstw lub 
inwestycji, a także ograniczeniu ich wpływu na klimat oraz zwiększaniu ich odporności na zmianę klimatu? 
 tak  nie 

2. Pomoc będzie obejmowała jako minimum jeden z następujących elementów: 
 a) obowiązki wynikające z ustawowych wymogów w zakresie zarządzania lub norm dotyczących zasad 

dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ustanowionych w tytule VI rozdział I rozporządzenia 
(UE) nr 1306/2013; 

 b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska określone w tytule III rozdział 3 rozporządzenia 
(UE) nr 1307/2013, oraz utrzymywanie obszarów rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) tego 
rozporządzenia; 

 c) środki służące modernizacji gospodarstw, zwiększaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowa
cyjności i orientacji na rynek, jak również promowaniu przedsiębiorczości; 

 d) wymogi określone przez państwa członkowskie do celów wdrażania art. 11 ust. 3 ramowej dyrektywy 
wodnej; 

 e) wymogi określone przez państwa członkowskie na potrzeby wykonania art. 55 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 ( 1 ), w szczególności zgodność z ogólnymi zasadami 
integrowanej ochrony roślin, o której mowa w art. 14 dyrektywy w sprawie zrównoważonego stoso
wania pestycydów ( 2 ); 

 f) normy bezpieczeństwa pracy i normy bezpieczeństwa dotyczące gospodarstw; 
 g) szczególne usługi doradcze dla rolników po raz pierwszy podejmujących działalność rolniczą, w tym 

doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego.
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3. Które z następujących rodzajów pomocy mogą być finansowane przez program pomocy/środek indywidualny? 
 a) doradztwo dla MŚP na obszarach wiejskich obejmujące kwestie związane z efektywnością gospodarczą 

i środowiskową beneficjenta; 
 b) doradztwo dotyczące informacji na temat łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, 

różnorodności biologicznej i ochrony wód, jak określono w załączniku I do rozporządzenia 1306/2013; 
 c) doradztwo związane z wynikiem gospodarczym i wynikami gospodarstwa rolnego w zakresie oddziały

wania na środowisko, w tym aspekty dotyczące konkurencyjności; 
 d) doradztwo w zakresie rozwoju krótkich łańcuchów dostaw, rolnictwa ekologicznego oraz aspektów 

zdrowotnych hodowli zwierząt; 
 e) doradztwo dotyczące innych zagadnień. 

Proszę opisać przewidziane środki: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

4. Pomoc musi być przyznawana podmiotom świadczącym usługi doradcze i nie może obejmować płatności 
bezpośrednich producentom: 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

5. Czy doradztwo jest częściowo świadczone grupowo? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że w należycie uzasadnionych i stosownych przypadkach usługi doradcze mogą być częściowo 
świadczone grupowo, biorąc pod uwagę sytuację poszczególnych użytkowników korzystających z usług dorad
czych. 

6. Jeśli odpowiedź na pytanie 5 jest twierdząca, proszę uzasadnić, dlaczego usługi doradcze są świadczone grupowo. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

7. Czy kwota pomocy jest ograniczona do 1 500 EUR za poradę? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

8. Czy podczas świadczenia usług doradczych usługodawca przestrzega obowiązków poszanowania poufności, 
o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że przedmiotowa pomoc nie może zostać uznana za zgodną 
z rynkiem wewnętrznym. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

...............................................................................................................................................................................................................................
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3.8. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA PRZYSTĘPOWANIE ROLNIKÓW DO 
SYSTEMÓW JAKOŚCI BAWEŁNY LUB ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na przystępowanie aktywnych 
zawodowo rolników do systemów jakości bawełny i środków spożywczych zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 3 sekcja 3.8 
Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 
2014–2020 („wytyczne”). 

1. Dla jakiego rodzaju systemu przyznawana jest pomoc na przystępowanie nowych uczestników? 

 a) systemy jakości bawełny lub środków spożywczych ustanowione przepisami Unii; 

 b) systemy jakości bawełny lub środków spożywczych uznane przez państwa członkowskie za spełniające 
następujące kryteria: 

(i) specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach takich systemów jakości wynika z jasnego 
wymogu zagwarantowania: 

— określonych cech produktu, lub 

— określonych metod uprawy lub produkcji, lub 

— jakości produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa normy handlowe dotyczące 
danego produktu pod względem zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub roślin, dobrostanu 
zwierząt lub ochrony środowiska; 

(ii) system jest otwarty dla wszystkich producentów; 

(iii) system obejmuje obowiązujące wiążące specyfikacje produktów końcowych, a zgodność z tymi 
specyfikacjami jest weryfikowana przez organy publiczne lub niezależny organ kontroli; 

(iv) system jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowalność produktów rolnych. 

 c) dobrowolne systemy certyfikacji produktów rolnych uznane przez dane państwa członkowskie za zgodne 
wytycznymi Unii dotyczącymi najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów 
rolnych. 

2. Czy pomoc jest przyznawana w formie rocznej płatności motywacyjnej, której wysokość ustala się w zależności 
od kosztów stałych udziału w systemach jakości, na okres maksymalnie pięciu lat? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 3 sekcja 3.8. wytycznych pomoc 
może zostać przyznana wyłącznie jeśli te warunki są spełnione. 

3. Jaka jest kwota pomocy przyznawana rocznie na beneficjenta? 

… 

Proszę zauważyć, że zgodnie z częścią II rozdział 3 sekcja 3.8. wytycznych, pomoc jest ograniczona do 
3 000 EUR na beneficjenta na rok. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

...............................................................................................................................................................................................................................
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3.9. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE 
DOTYCZĄCE BAWEŁNY I ŻYWNOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMAMI JAKOŚCI 

Niniejszy formularz należy stosować do zgłaszania pomocy państwa na działania informacyjne i promocyjne dotyczące bawełny 
i żywności objętych systemami jakości zgodnie z opisem w części II rozdział 3 sekcja 3.9 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie 
pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc będzie przyznawana na działania informacyjne i promocyjne dotyczące bawełny i środków spożyw
czych objętych systemami jakości, na które pomoc jest przyznawana na podstawie sekcji 3.8 części II wytycz
nych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (691) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu działania. 

2. Czy pomoc będzie przyznawana jedynie grupom producentów realizującym działania informacyjne i promocyjne? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (692) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu działania. 

3. Czy pomoc będzie obejmować wyłącznie koszty działań spełniających następujące warunki: 

a) których celem jest zachęcanie konsumentów do zakupu środków spożywczych lub bawełny objętych syste
mami jakości; 

b) podkreślających szczególne cechy lub zalety danego środka spożywczego lub bawełny, w szczególności jakość, 
specyfikę metod produkcji, wysokie standardy dobrostanu zwierząt i poszanowanie środowiska związane 
z danym systemem jakości. 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (693) wytycznych nie można przyznać 
żadnej pomocy na tego typu działania. 

4. Czy działania będące częścią programu pomocy będą zachęcać konsumentów do zakupu środków spożywczych 
lub bawełny ze względu na ich szczególne pochodzenie? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (694) wytycznych pomoc na takie działania 
nie może zostać przyznana, z wyjątkiem środków spożywczych lub bawełny, które są objęte systemami jakości, 
wprowadzonymi w tytule II rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. 

5. Czy pochodzenie środka spożywczego lub bawełny będzie określone w działaniach objętych programem 
pomocy? 
 tak  nie 

6. Jeśli odpowiedź na pytanie 5 jest twierdząca, czy oznaczenie pochodzenia środka spożywczego lub bawełny 
będzie miało znaczenie drugorzędne w stosunku do głównego komunikatu? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (695) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu działania. 

7. Czy będą miały miejsce działania informacyjne i promocyjne związane z promocją konkretnych przedsiębiorstw 
lub znaków towarowych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (696) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu działania. 

8. Czy działania informacyjne i promocyjne będą realizowane wyłącznie w ramach rynku wewnętrznego? 
 tak  nie
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Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (697) wytycznych nie można przyznać żadnej 
pomocy na tego typu działania. 

9. Stawka pomocy w odniesieniu do tych działań informacyjnych i promocyjnych będzie następująca: 
 do 70 % (należy podać dokładną stawkę: … %) 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.10. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA WSPÓŁPRACĘ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Niniejszy formularz należy stosować do zgłaszania pomocy państwa na współpracę na obszarach wiejskich zgodnie z opisem w części II 
rozdział 3 sekcja 3.10 Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach 
wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Czy pomoc będzie przyznawana w celu promowania form współpracy między przedsiębiorstwami prowadzącymi 
działalność w sektorze rolnym, przedsiębiorstwami działającymi w łańcuchu żywnościowym i innymi podmio
tami, które przyczyniają się do realizacji celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, łącznie 
z grupami producentów, spółdzielniami i organizacjami międzybranżowymi? 
 tak  nie 

2. Jeśli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, czy są spełnione następujące warunki? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (700) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

3. Czy we współpracę zaangażowane będą przynajmniej dwa podmioty? 
 tak  nie 

4. Czy współpraca będzie dotyczyć? 
 a) metod współpracy; 
 b) tworzenia klastrów i sieci; 
 c) tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, 

o których mowa w art. 56 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. 

5. Pomoc będzie przyznawana na współpracę w odniesieniu do następujących działań: 
 a) projektów pilotażowych; 
 b) opracowywania nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorze spożywczym; 
 c) współpracy między małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych procedur pracy i wspólnym 

korzystaniu z pomieszczeń i zasobów oraz rozwoju lub marketingu usług turystycznych związanych 
z turystyką wiejską; 

 d) poziomej i pionowej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz tworzenia i rozwoju 
krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; 

 e) działalności promocyjnej w kontekście lokalnym, związanej z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw 
i rynków lokalnych; 

 f) wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do 
niej; 

 g) wspólnych podejść do projektów środowiskowych i stosowanych praktyk środowiskowych, w tym spraw
nego gospodarowania wodą, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych i zachowywania kraj
obrazów rolniczych;
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 h) poziomej i pionowej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonego 
dostarczania biomasy do wykorzystania w produkcji żywności i energii oraz w procesach przemysło
wych; 

 i) realizowania, w szczególności przez grupy partnerów publicznych i prywatnych, inne niż określone 
w art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, strategii rozwoju lokalnego innych niż 
określone w art. 2 pkt 19 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczących jednego lub większej liczby 
priorytetów unijnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; 

 j) dywersyfikacji działalności rolniczej w kierunku działalności dotyczącej opieki zdrowotnej, integracji 
społecznej, rolnictwa wspieranego przez społeczność lokalną oraz edukacji w dziedzinie środowiska 
i żywności. 

6. Czy pomoc na tworzenie klastrów i sieci będzie udzielana wyłącznie nowo powstałym klastrom i sieciom oraz 
tym, które podejmują nową dla nich działalność? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (703) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

7. Czy pomoc na projekty pilotażowe, a także na rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii 
w sektorze spożywczym, może zostać przyznana również podmiotom indywidualnym, jeżeli taka możliwość 
została przewidziana w programie rozwoju obszarów wiejskich? 

 tak  nie 

8. Jeśli odpowiedź na pytanie 7 jest twierdząca, czy wyniki realizowanych przez podmioty indywidualne projektów 
pilotażowych oraz działań będą rozpowszechniane? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (704) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

9. Czy pomoc na rzecz tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw będzie obejmować jedynie łańcuchy dostaw 
obejmujące nie więcej niż jednego pośrednika między rolnikiem a konsumentem? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (705) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

10. Czy pomoc będzie zgodna z odpowiednimi przepisami prawa konkurencji, w szczególności z art. 101 i 102 
Traktatu? 

 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (706) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to proszę wyjaśnić, jak ta zgodność będzie zapewniana. 

11. Czy pomoc ogranicza się do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań na rzecz środo
wiska w należycie uzasadnionych przypadkach? 

 tak  nie 

Proszę podać uzasadnienie wspólnych działań na rzecz środowiska, które trwają dłużej niż siedem lat: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................
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12. Czy pomoc będzie przyznawana na pokrycie następujących kosztów kwalifikowalnych? 
 a) koszty badań w odniesieniu do danego obszaru, analizy wykonalności oraz opracowania biznesplanu lub 

lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013; 
 b) koszty aktywizacji danego obszaru w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego 

lub projektu, który ma być przeprowadzony przez grupę operacyjną europejskiego partnerstwa innowa
cyjnego na rzecz wydajności i zrównoważenia w rolnictwie, o której mowa w art. 56 rozporządzenia 
(UE) nr 1305/2013; w przypadku klastrów aktywizacja może dotyczyć tworzenia sieci kontaktów między 
członkami i rekrutacji nowych członków; 

 c) bieżące koszty współpracy, takie jak wynagrodzenie „koordynatora”; 
 d) bezpośrednie koszty określonych projektów związanych z realizacją biznesplanu, lokalnej strategii 

rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, lub innych działań 
ukierunkowanych na innowacyjność, w tym testowania; 

 e) koszty działań promocyjnych. 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (708) wytycznych pomoc może być przyznawana na pokrycie wyłącznie 
powyższych kosztów kwalifikowalnych. 

13. Czy koszty bezpośrednie będą ograniczały się do kwalifikowalnych środków w ramach pomocy inwestycyjnej, jak 
określono w pkt (635) i (636) wytycznych oraz będą spełniać szczególne warunki, o których mowa w pkt (634) 
wytycznych? 
 tak  nie 

Jeśli odpowiedź jest przecząca, proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (709) wytycznych tego typu pomoc nie może 
być przyznana. 

14. Proszę podać maksymalną intensywność pomocy wyrażoną jako wartość procentowa kosztów kwalifikowalnych: 

................................................................................................................................................................................................................. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

3.11. FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY POMOCY NA USTANOWIENIE FUNDUSZY WSPÓLNEGO 
INWESTOWANIA 

Niniejszy formularz należy wykorzystać do zgłaszania każdego środka pomocy państwa przeznaczonego na ustanowienie funduszy 
wspólnego inwestowania zgodnie z opisem zawartym w części II rozdział 3 sekcja 3.11. Wytycznych Unii Europejskiej w sprawie 
pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 („wytyczne”). 

1. Proszę określić, jakie straty będą pokrywane z funduszy wspólnego inwestowania, w odniesieniu do których 
składki będą częściowo finansowane w ramach zgłoszonego środka: 
 a) straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne z klęskami żywiołowymi, 

choroby zwierząt lub szkodniki roślin, określone w części II rozdział 1 sekcje 1.2.1.2 i 1.2.1.3 wytycz
nych. 

 b) straty spowodowane incydentami środowiskowymi. 

2. Co obejmują koszty kwalifikowalne? 
 Koszty administracyjne ustanowienia funduszu wspólnego inwestowania, rozłożone na okres nieprzekracza

jący trzech lat przy zastosowaniu metody degresywnej. 

Proszę zauważyć, że nie ma innych kosztów kwalifikowalnych. Początkowy kapitał podstawowy nie wchodzi 
w zakres kosztów kwalifikowalnych. 

3. Jaki jest przewidywany poziom pomocy? (jako odsetek) 

................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zauważyć, że maksymalna stawka pomocy wynosi 65 % kosztów kwalifikowalnych.
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4. Czy kwota kosztów kwalifikujących się do wsparcia będzie ograniczona? 
 tak  nie 

4.1. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, w jaki sposób będzie ona ograniczona? 
 Pułap w odniesieniu do funduszu: ........................................................................................................................................ 

5. Czy fundusz wspólnego inwestowania został akredytowany przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym? 
 tak  nie 

6. Czy fundusz wspólnego inwestowania prowadzi przejrzystą politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat 
z niego? 
 tak  nie 

7. Czy fundusz wspólnego inwestowania posiada przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (714) wytycznych, jeśli na pytania 5, 6 i 7 nie udzielono odpowiedzi 
twierdzącej, Komisja nie może uznać tego programu pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym. 

8. Czy określono przepisy w zakresie tworzenia funduszy wspólnego inwestowania i zarządzania nimi, w szczegól
ności odnośnie do przyznawania rekompensat oraz administrowania i monitorowania zgodności ze wspomnia
nymi przepisami? 
 tak  nie 

9. Czy w warunkach dotyczących funduszy wspólnego inwestowania przewidziano kary w przypadku zaniedbań ze 
strony przedsiębiorstwa? 
 tak  nie 

Proszę zauważyć, że zgodnie z pkt (715) wytycznych, jeśli na pytania 8 i 9 nie udzielono odpowiedzi twierdzącej, 
Komisja nie może uznać tego programu pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym. 

INNE INFORMACJE 

Proszę podać inne informacje uznane za istotne dla oceny przedmiotowego środka w ramach niniejszej sekcji wytycz
nych. 
............................................................................................................................................................................................................................. ”
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	Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/246 z dnia 3 lutego 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy, które należy stosować w zgłoszeniach w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich

