
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/256 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1150 ustanawiające zasady stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych 

programów wsparcia w sektorze wina 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 54 lit. a), c) oraz e), 

uwzględniając 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 (2), w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 1 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1150 (3) stanowi, że projekt programu wsparcia, 
o którym mowa w art. 41 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, ma odnosić się do okresu pięciu lat 
budżetowych 2014–2018. W celu zapewnienia ciągłości programów wsparcia na lata budżetowe 2019–2023 
należy opracować nowy projekt pięcioletniego programu wsparcia. Mając na uwadze, że obecne wieloletnie ramy 
finansowe przewidują finansowanie wspólnej polityki rolnej do 2020 r., należy przewidzieć zastrzeżenie 
dotyczące dostępności środków od roku 2021. W celu zachowania spójności konieczne jest ustanowienie 
wzorów do zgłaszania krajowych programów wsparcia na lata 2019–2023. 

(2)  W art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150 termin „beneficjent” należy zastąpić 
terminem „wnioskodawca”, ponieważ przepisy te odnoszą się do procedury składania wniosków. Termin ten 
należy też dodać w art. 30 ust. 1 i ust. 2 lit. a), ponieważ przepisy te dotyczą m.in. kontroli administracyjnych 
wniosków o przyznanie wsparcia. 

(3)  Należy ponadto zmienić załączniki I–V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1150 w celu dostosowania 
nazw środków do sformułowań zastosowanych w części normatywnej tego rozporządzenia, a w części dotyczącej 
działań promocyjnych – wskazać szczegóły dotyczące informacji wymaganych od państw członkowskich, w tym 
na okres programowania 2014–2018. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1150. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1150 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Projekt programu wsparcia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, odnosi się 
do następujących okresów pięciu lat: 

a)  lata budżetowe 2014–2018; 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1150 z dnia 15 kwietnia 2016 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina (Dz.U. L 190 
z 15.7.2016, s. 23). 



b)  lata budżetowe 2019–2023. 

1a. Do dnia 1 marca 2018 r. państwa członkowskie przedkładają Komisji projekt programu wsparcia na lata 
budżetowe 2019–2023. Jeśli krajowe pule środków przewidziane na rok budżetowy 2021 i kolejne lata zostaną 
zmienione po tym terminie, państwa członkowskie odpowiednio dostosowują programy wsparcia. 

Państwa członkowskie udostępniają Komisji swoje projekty programów wsparcia na lata budżetowe 2019–2023 
drogą elektroniczną z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku Ia. 

Państwa członkowskie udostępniają Komisji przydział finansowy swoich projektów programów wsparcia na lata 
budżetowe 2019–2023 drogą elektroniczną z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku IIa.”;  

2) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wskazuje się w programie wsparcia, który należy przedłożyć Komisji, 
korzystając ze wzoru określonego w załączniku I lub Ia, wraz z: 

a)  uzasadnieniem proponowanych zmian; 

b)  zaktualizowaną wersją zestawienia finansowego, zgodną ze wzorem określonym w załączniku II lub IIa, 
w przypadku gdy zmiany wprowadzone do programu wsparcia wiążą się z modyfikacją przydziału 
finansowego.”;  

3) art. 3 lit. f) otrzymuje brzmienie: 

„f)  ogólne zestawienie finansowe w formie określonej w załączniku II lub IIa do niniejszego rozporządzenia;”;  

4) art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioskodawcy, którzy zamierzają przedstawić świadectwa kontroli sprawozdań finansowych wraz 
z wnioskami o płatność zgodnie z art. 41, powiadamiają o tym właściwy organ przy składaniu wniosku.”;  

5) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wnioskodawcy, którzy zamierzają przedstawić świadectwa kontroli sprawozdań finansowych wraz 
z wnioskami o płatność zgodnie z art. 41, powiadamiają o tym właściwy organ przy składaniu wniosku.”;  

6) art. 18 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie określają kwotę wsparcia i kwotę rekompensaty za koszty zbierania, o których mowa 
w art. 52 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz na 
podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów. Obie kwoty należy podać w odpowiednich punktach, 
korzystając ze wzorów określonych w załącznikach I, Ia, III, IV i IVa do niniejszego rozporządzenia.”;  

7) w art. 19 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednocześnie ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie, korzystając ze wzoru 
określonego w załączniku IV lub IVa, przekazują Komisji techniczne i finansowe dane dotyczące wdrożenia 
środków przewidzianych w stosownym programie wsparcia. 

Dla każdego roku budżetowego i każdego środka powyższe dane obejmują: 

a)  w przypadku lat budżetowych wchodzących w skład pięcioletniego okresu, w odniesieniu do którego wydatki 
zostały już poniesione: rzeczywiste dane techniczne i zestawienie wydatków, które w żadnym razie nie mogą 
przekraczać limitu budżetowego dla danego państwa członkowskiego, który to limit określono w załączniku VI 
do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; 

b)  w przypadku kolejnych lat budżetowych do końca planowanego okresu realizacji programu wsparcia: 
przewidywane dane techniczne i prognozy wydatków, w ramach limitu budżetowego dla danego państwa 
członkowskiego, który to limit określono w załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, spójne 
z najbardziej aktualną wersją zestawienia finansowego złożonego w oparciu o wzór określony w załączniku II 
lub IIa do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia.”; 
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b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do dnia 1 marca 2017 r., 1 marca 2019 r., 1 marca 2022 r. i 1 marca 2024 r. państwa członkowskie 
przekazują Komisji ocenę opłacalności i korzyści realizowanych przez nie programów wsparcia oraz opis, w jaki 
sposób zwiększyć ich efektywność. 

Oceny te sporządzane są na podstawie wzoru określonego w załączniku III, dołączane do danych technicznych 
i finansowych przekazywanych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku IV lub IVa oraz dotyczą 
wszystkich poprzednich lat wchodzących w skład stosownego pięcioletniego okresu. Dodatkowo do wniosków 
oceny dołącza się następujące pozycje: 

a)  C1: Ocena opłacalności i korzyści programu wsparcia; 

b)  C2: Sposoby zwiększenia efektywności programu wsparcia.”;  

8) art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Państwa członkowskie wskazują we właściwych punktach, czy pomoc państwa zostanie przyznana, podając 
odpowiadające jej kwoty i korzystając ze wzorów określonych w załącznikach I, Ia, III, IV, IVa i V.”;  

9) w art. 30 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Wszystkie wnioski o wsparcie, wnioski o płatność bądź inne deklaracje i wnioski o zmianę składane przez 
wnioskodawcę, beneficjenta lub osobę trzecią poddaje się kontrolom administracyjnym, obejmującym wszystkie 
elementy, w przypadku których możliwa i stosowna jest kontrola administracyjna.”; 

b)  ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  kwalifikowalności wnioskodawcy;”;  

10) załączniki I–V zastępuje się tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 14 lutego 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK I 

Krajowy program wsparcia 2014–2018 

Lata budżetowe 2014–2018 Państwo członkowskie (1): 

Data powiadomienia (2): Numer weryfikacji: 

Uzasadnienie: zmiana wnioskowana przez Komisję/zmiana wnioskowana przez państwo członkowskie (3)   

A. Opis proponowanych środków oraz ich wymiernych celów 

1)  a)  Informowanie w państwach członkowskich zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

b)  Promocja w państwach trzecich zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 
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(1) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji. 
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(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

2)  a)  Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych/wkładów niepieniężnych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

b)  Ponowne sadzenie winnic ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych zgodnie z art. 46 ust. 3 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych/wkładów niepieniężnych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 
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(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

3)  Zielone zbiory zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych/wkładów niepieniężnych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

4)  Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

5)  Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 49 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 
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(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

6)  Inwestycje zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

7)  Innowacje w sektorze wina zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

8)  Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków (w tym poziomu wsparcia): 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 
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(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki:  

B. Wyniki przeprowadzonych konsultacji:  

C. Strategia ogólna:  

D. Ocena ukazująca oczekiwane skutki techniczne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne:  

E. Harmonogram wdrażania środków:  

F. Ogólne zestawienie finansowe sporządzone w formie określonej w załączniku II (podać numer 
weryfikacji):  

G. Strategiczne cele, wskaźniki i wymierne cele stosowane na potrzeby monitorowania i oceny:  

H. Kroki podjęte w celu zapewnienia właściwej i skutecznej realizacji programu:  

I. Wskazanie właściwych organów i władz odpowiedzialnych za realizację programu:  

J. Strona internetowa, na której przepisy krajowe dotyczące programu wsparcia są publicznie dostępne:  

ZAŁĄCZNIK Ia 

Krajowy program wsparcia 2019–2023 

Lata budżetowe 2019–2023 Państwo członkowskie (1): 
Data powiadomienia (2): Numer weryfikacji: 
Uzasadnienie: zmiana wnioskowana przez Komisję/zmiana wnioskowana przez państwo członkowskie (3)   

A. Opis proponowanych środków oraz ich wymiernych celów 

1)  a)  Informowanie w państwach członkowskich zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 
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(1) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji. 
(2) Termin przekazania powiadomienia: 1 marca i 30 czerwca. 
(3) Niepotrzebne skreślić. 



(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

b)  Promocja w państwach trzecich zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

2)  a)  Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych/wkładów niepieniężnych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 
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(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

b)  Ponowne sadzenie winnic ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych zgodnie z art. 46 ust. 3 
lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie – jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych/wkładów niepieniężnych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

3)  Zielone zbiory zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vi)  zastosowanie standardowych stawek jednostkowych/wkładów niepieniężnych: tak/nie 

—  jeśli tak: informacje dotyczące metody obliczania i rocznej korekty: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

4)  Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 
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(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

5)  Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 49 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

6)  Inwestycje zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

(xii)  pomoc państwa: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

7)  Innowacje w sektorze wina zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków: 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 
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(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(vii)  kryteria pierwszeństwa i przypisana im waga: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki: 

(xi)  określenie rozgraniczenia z innymi programami unijnymi lub krajowymi oraz system weryfikacji przyjęty w celu 
uniknięcia podwójnego finansowania: 

8)  Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanych środków (w tym poziomu wsparcia): 

(i)  proponowana strategia i wymierne cele: 

(ii)  beneficjenci: 

(iii)  procedura składania wniosków: 

(iv)  kryteria kwalifikowalności: 

(v)  koszty kwalifikowalne/niekwalifikowalne: 

(viii)  procedura wyboru: 

(ix)  terminy dokonania płatności na rzecz beneficjentów: 

(x)  zaliczki: tak/nie, jeśli tak: maksymalna stawka i warunki:  

B. Wyniki przeprowadzonych konsultacji:  

C. Strategia ogólna:  

D. Ocena ukazującą oczekiwane skutki techniczne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne:  

E. Harmonogram wdrażania środków:  

F. Ogólne zestawienie finansowe sporządzone w formie określonej w załączniku II (podać numer 
weryfikacji):  

G. Strategiczne cele, wskaźniki i wymierne cele stosowane na potrzeby monitorowania i oceny:  

H. Kroki podjęte w celu zapewnienia właściwej i skutecznej realizacji programu:  

I. Wskazanie właściwych organów i władz odpowiedzialnych za wdrażanie programu:  

J. Strona internetowa, na której przepisy krajowe dotyczące programu wsparcia są publicznie dostępne:   
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ZAŁĄCZNIK II 

Przydział finansowy krajowego programu wsparcia 2014–2018 (1) 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie (*): 

Data powiadomienia (**): Data poprzedniego powiadomienia: 

Numer niniejszego zmienionego zestawienia: 
Uzasadnienie: zmiana wnioskowana przez Komisję/zmiana wnioskowana przez państwo członkowskie (***)   

Rok budżetowy  

Środki Rozporządzenie (UE) 
nr 1308/2013  2014 2015 2016 2017 2018 Ogółem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1a. Informowanie w pań
stwach członkowskich 

Art. 45 ust. 1 lit. a) Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

1b.  Promocja w państwach 
trzecich 

Art. 45 ust. 1 lit. b) Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

2a. Restrukturyzacja i prze
kształcanie winnic 

Art. 46 ust. 3 lit. a), 
b) i d) 

Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

2b.  Ponowne sadzenie winnic 
ze względów zdrowot
nych lub fitosanitarnych 

Art. 46 ust. 3 lit. c) Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

3.  Zielone zbiory Art. 47 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

4. Fundusze wspólnego in
westowania 

Art. 48 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

5.  Ubezpieczenie zbiorów Art. 49 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

6.  Inwestycje Art. 50 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

7.  Innowacje w sektorze wina Art. 51 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

8.  Destylacja produktów 
ubocznych 

Art. 52 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

RAZEM Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana        
(*) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji.  

(**) Termin przekazania powiadomienia: 30 czerwca.  
(***) Niepotrzebne skreślić.  
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(1) Kwoty uwzględniają także wydatki związane z operacjami uruchomionymi w ramach poprzedniego programu pięcioletniego na lata 
2009–2013, w odniesieniu do których płatności dokonuje się w ramach trzeciego programu pięcioletniego na lata 2014–2018. 



ZAŁĄCZNIK IIa 

Przydział finansowy krajowego programu wsparcia 2019–2023 (1) 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie (*): 

Data powiadomienia (**): Data poprzedniego powiadomienia: 

Numer niniejszego zmienionego zestawienia: 
Uzasadnienie: zmiana wnioskowana przez Komisję/zmiana wnioskowana przez państwo członkowskie (***)   

Rok budżetowy  

Środki Rozporządzenie (UE) 
nr 1308/2013  2019 2020 2021 2022 2023 Ogółem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1a. Informowanie w pań
stwach członkowskich 

Art. 45 ust. 1 lit. a) Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

1b.  Promocja w państwach 
trzecich 

Art. 45 ust. 1 lit. b) Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

2a. Restrukturyzacja i prze
kształcanie winnic 

Art. 46 ust. 3 lit. a), 
b) i d) 

Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

2b.  Ponowne sadzenie winnic 
ze względów zdrowot
nych lub fitosanitarnych 

Art. 46 ust. 3 lit. c) Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

3.  Zielone zbiory Art. 47 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

4. Fundusze wspólnego in
westowania 

Art. 48 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

5.  Ubezpieczenie zbiorów Art. 49 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

6.  Inwestycje Art. 50 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

7.  Innowacje w sektorze wina Art. 51 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

8.  Destylacja produktów 
ubocznych 

Art. 52 Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana       

RAZEM Poprzednie 
powiadomienie       

Kwota skorygowana        
(*) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji.  

(**) Termin przekazania powiadomienia: 30 czerwca.  
(***) Niepotrzebne skreślić.  
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(1) Kwoty uwzględniają także wydatki związane z operacjami uruchomionymi w ramach poprzedniego programu pięcioletniego na lata 
2014–2018, w odniesieniu do których płatności dokonuje się w ramach trzeciego programu pięcioletniego na lata 2019–2023. 



ZAŁĄCZNIK III 

Sprawozdanie z realizacji krajowego programu wsparcia 

Rok budżetowy: 

Data powiadomienia: Numer weryfikacji: Państwo członkowskie (1):  

A.  Ocena ogólna: 

B.  Warunki i wyniki wdrażania proponowanych środków (2) 

1)  a)  Informowanie w państwach członkowskich zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki (3) 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

Pomoc państwa: 

b)  Promocja w państwach trzecich zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki (3) 

Wielkość wywozu z podziałem na państwo przeznaczenia w hl: 

Zmiany udziału win z państw członkowskich w rynkach zagranicznych z podziałem na rynek docelowy: 

Wielkość wywozu z podziałem na państwo przeznaczenia w hl: 

Wartość wywozu z podziałem na państwo przeznaczenia w EUR: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

Pomoc państwa: 

2)  a)  Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. a), b) i d) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

b)  Ponowne sadzenie winnic ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

3)  Zielone zbiory zgodnie z art. 47 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki, w tym zmiana stanu zasobów: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

15.2.2017 L 38/51 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji. 
(2) Należy wypełnić tylko punkty dotyczące środków, które zostały wprowadzone w programie wsparcia. 
(3) Ocena skutków technicznych, gospodarczych, środowiskowych i społecznych oparta na kryteriach i wskaźnikach ilościowych zdefinio

wanych do celów monitorowania i oceny przedłożonego programu. 



4)  Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 48 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

5)  Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 49 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki: 

Liczba ubezpieczonych hektarów w sektorze wina w porównaniu z innymi gruntami rolnymi: 

Rodzaj finansowanego ubezpieczenia: 

Wydatki z podziałem na rodzaj ubezpieczenia: 

Liczba beneficjentów z podziałem na rodzaj ubezpieczenia: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

Pomoc państwa: 

6)  Inwestycje zgodnie z art. 50 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

Pomoc państwa: 

7)  Innowacje w sektorze wina zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania: 

Wyniki: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

8)  Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 52 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013: 

Warunki wdrażania (w tym poziom wsparcia): 

Wyniki: 

Realizacja celów określonych w programie wsparcia: 

C.  Wnioski (oraz, w razie potrzeby, przewidywane zmiany)   

15.2.2017 L 38/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



ZAŁĄCZNIK IV 

Dane techniczne dotyczące krajowego programu wsparcia 2014–2018 (1) 

(kwoty w tys. EUR) 

Państwo członkowskie (*): 

Data powiadomienia (**): Data poprzedniego powiadomienia: 

Numer niniejszego zmienionego zestawienia:    

Rok budżetowy  

Środki Rozporządzenie 
(UE) nr 1308/2013  

2014 2015 2016 2017 2018 2014–2018  

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Ogółem Wyko
nanie + Prog

noza 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1a.  Informowanie w państwach 
członkowskich 

Art. 45 ust. 1 
lit. a) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/53 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    

(1) Podać dane dotyczące wykonania za minione lata budżetowe oraz prognozowane dane za bieżący rok budżetowy i lata następne. 



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1b.  Promocja w państwach 
trzecich 

Art. 45 ust. 1 
lit. b) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

2. Restrukturyzacja i przekształ
canie winnic 

Art. 46 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów, w stosownych 
przypadkach       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Całkowity objęty obszar 
(ha)       

Średni wkład Unii (EUR/ha)       

15.2.2017 
L 38/54 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.a.  Ponowne sadzenie winnic 
ze względów zdrowotnych 
lub fitosanitarnych 

Art. 46 ust. 3 
lit. c) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów, w stosownych 
przypadkach       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Całkowity objęty obszar 
(ha)       

Średni wkład Unii (EUR/ha)       

3.  Zielone zbiory Art. 47 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów, w stosownych 
przypadkach       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Całkowity objęty obszar 
(ha)       

Średni wkład Unii (EUR/ha)       

15.2.2017 
L 38/55 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4. Fundusze wspólnego inwes
towania 

Art. 48 Całkowite wydatki Unii       

Liczba nowych funduszy       

Średni wkład Unii na fun
dusz       

5.  Ubezpieczenie zbiorów Art. 49 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba finansowanych polis 
ubezpieczeniowych       

Średni wkład Unii na polisę 
ubezpieczeniową       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

6.a.  Inwestycje Art. 50 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/56 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6.b –  Inwestycje w regionach 
objętych celem „Konwer
gencja” 

Art. 50 ust. 4 
lit. a) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

6.c.  Inwestycje w regionach 
nieobjętych celem „Kon
wergencja” 

Art. 50 ust. 4 
lit. b) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/57 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6.d.  Inwestycje w regionach 
najbardziej oddalonych 

Art. 50 ust. 4 
lit. c) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

6.e.  Inwestycje na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego 

Art. 50 ust. 4 
lit. d) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/58 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7.  Innowacje w sektorze wina Art. 51 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

8. Destylacja produktów ubocz
nych 

Art. 52 Całkowite wydatki Unii       

Liczba beneficjentów (go
rzelni)       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Osad winny z drożdży: Za
kres maks. wsparcia (EUR/ 
% obj./hl)       

Wytłoki: Zakres maks. 
wsparcia (EUR/% obj./t)       

Hl osadu poddanego desty
lacji       

Tony wytłoków poddanych 
destylacji       

Mln hl uzyskanego alko
holu       

Średni wkład Unii/hl uzys
kanego alkoholu        

(*) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji.  
(**) Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.   

15.2.2017 
L 38/59 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
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ZAŁĄCZNIK IVa 

Dane techniczne dotyczące krajowego programu wsparcia 2019–2023 (1) 

(kwoty w tys. EUR) 

Państwo członkowskie (*): 

Data powiadomienia (**): Data poprzedniego powiadomienia: 

Numer niniejszego zmienionego zestawienia:    

Rok budżetowy  

Środki Rozporządzenie 
(UE) nr 1308/2013  

2019 2020 2021 2022 2023 2019–2023  

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Wykonanie/ 
Prognoza 

Ogółem Wyko
nanie + Prog

noza 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1a.  Informowanie w państwach 
członkowskich 

Art. 45 ust. 1 
lit. a) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/60 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    

(1) Podać dane dotyczące wykonania za minione lata budżetowe oraz prognozowane dane za bieżący rok budżetowy i lata następne. 



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1b.  Promocja w państwach 
trzecich 

Art. 45 ust. 1 
lit. b) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

2. Restrukturyzacja i przekształ
canie winnic 

Art. 46 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów, w stosownych 
przypadkach       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Całkowity objęty obszar 
(ha)       

Średni wkład Unii (EUR/ha)       

15.2.2017 
L 38/61 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.a.  Ponowne sadzenie winnic 
ze względów zdrowotnych 
lub fitosanitarnych 

Art. 46 ust. 3 
lit. c) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów, w stosownych 
przypadkach       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Całkowity objęty obszar 
(ha)       

Średni wkład Unii (EUR/ha)       

3.  Zielone zbiory Art. 47 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów, w stosownych 
przypadkach       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Całkowity objęty obszar 
(ha)       

Średni wkład Unii (EUR/ha)       

15.2.2017 
L 38/62 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4. Fundusze wspólnego inwes
towania 

Art. 48 Całkowite wydatki Unii       

Liczba nowych funduszy       

Średni wkład Unii na fun
dusz       

5.  Ubezpieczenie zbiorów Art. 49 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba finansowanych polis 
ubezpieczeniowych       

Średni wkład Unii na polisę 
ubezpieczeniową       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

6.a.  Inwestycje Art. 50 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/63 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6.b. Inwestycje w regionach ob
jętych celem „Konwergen
cja” 

Art. 50 ust. 4 
lit. a) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

6.c.  Inwestycje w regionach 
nieobjętych celem „Kon
wergencja” 

Art. 50 ust. 4 
lit. b) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/64 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

6.d.  Inwestycje w regionach 
najbardziej oddalonych 

Art. 50 ust. 4 
lit. c) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

6.e.  Inwestycje na mniejszych 
wyspach Morza Egejskiego 

Art. 50 ust. 4 
lit. d) 

Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

Łączna kwota pomocy pań
stwa       

15.2.2017 
L 38/65 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(kwoty w tys. EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7.  Innowacje w sektorze wina Art. 51 Całkowite wydatki Unii       

Całkowite wydatki benefi
cjentów       

Liczba beneficjentów       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Liczba operacji       

Średni wkład Unii na ope
rację       

8. Destylacja produktów ubocz
nych 

Art. 52 Całkowite wydatki Unii       

Liczba beneficjentów (go
rzelni)       

Średni wkład Unii na bene
ficjenta       

Osad winny z drożdży: Za
kres maks. wsparcia (EUR/ 
% obj./hl)       

Wytłoki: Zakres maks. 
wsparcia (EUR/% obj./t)       

Hl osadu poddanego desty
lacji       

Tony wytłoków poddanych 
destylacji       

Mln hl uzyskanego alko
holu       

Średni wkład Unii/hl uzys
kanego alkoholu        

(*) Należy zastosować akronim wg wskazówek Urzędu Publikacji.  
(**) Termin przekazania powiadomienia: 1 marca.   

15.2.2017 
L 38/66 
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ZAŁĄCZNIK V 

Powiadomienie o środku promocyjnym 

Rok budżetowy: 

1. Informowanie w państwach członkowskich 

Państwo członkowskie: 

Prognoza/wykonanie (*) 

Data powiadomienia (**): Data poprzedniego powiadomienia: 

Numer niniejszego zmienionego zestawienia: 

Beneficjenci 

Kwalifikujący się 
środek (art. 45 

ust. 1 lit. a) rozpo
rządzenia (UE) 
nr 1308/2013) 

Opis (***) Rynek docelowy Okres 
Wydatki kwalifiko

walne 
(EUR) 

w tym wkład Unii 
(EUR) 

w tym inne wsparcie 
ze środków publicz
nych, o ile dotyczy 

(EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

…         

(*) Niepotrzebne skreślić.  
(**) Termin przekazania powiadomienia: 1 marca każdego roku.  

(***) Również jeśli środek promocyjny jest organizowany we współpracy z jednym lub większą liczbą państw członkowskich.&#8221;.  

15.2.2017 
L 38/67 
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2. Promocja w państwach trzecich 

Państwo członkowskie: 

Prognoza/wykonanie (*) 

Data powiadomienia (**): Data poprzedniego powiadomienia: 

Numer niniejszego zmienionego zestawienia: 

Beneficjenci 

Kwalifikujący się 
środek (art. 45 

ust. 1 lit. b) rozpo
rządzenia (UE) 
nr 1308/2013) 

Opis (***) Rynek docelowy Okres 
Wydatki kwalifiko

walne 
(EUR) 

w tym wkład Unii 
(EUR) 

w tym inne wsparcie 
ze środków publicz
nych, o ile dotyczy 

(EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

…         

(*) Niepotrzebne skreślić.  
(**) Termin przekazania powiadomienia: 1 marca każdego roku.  

(***) Również jeśli środek promocyjny jest organizowany we współpracy z jednym lub większą liczbą państw członkowskich.”   

15.2.2017 
L 38/68 
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	ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/256 z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1150 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do krajowych programów wsparcia w sektorze wina 

