Projekt „ Moja firma - mój sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości w projekcie
„Moja firma – mój sukces”

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
W BIEŻĄCYM ROKU PODATKOWYM ORAZ W DWÓCH LATACH
POPRZEDZAJĄCYCH/
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż:


Lp
.

1.

2.

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych otrzymałem/am pomoc publiczną de minimis o wartości
…………………………….………….PLN
stanowiącą równowartość ………………………..EURO*, w tym na działalność w
zakresie
transportu
drogowego
towarów
…………………..…………PLN
stanowiącą równowartość …………………………EURO.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa prawna

Rozdział 2 § 10. Ust. 1
pkt 7 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de
Rudzka Agencja
minimis oraz pomocy
Rozwoju
publicznej w ramach
„INWESTOR”
programów
operacyjnych
finansowanych z
Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata
2014-2020 (Dz.U. 2015
poz. 1073)
Bytomska
Rozporzadzenie Ministra
Agencja Rozwoju Infrastruktury i rozwoju z
Inwestycji
dnia 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielenia
pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w
ramach programów
operacyjnych
finansowanych z
Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata
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Nr
programu
pomocow
ego,
decyzji
lub
umowy

Dzień
udzieleni
a pomocy

Wartość
pomocy
de
minimis
w [EURO]

Projekt „ Moja firma - mój sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

2014-2020 (Dz. U. z
2015 r., poz. 1073)
3.



w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych nie otrzymałem/am pomocy publicznej de minimis.

………..……………………………
……………………………
Miejscowość i data
Uczestnika projektu

………..
Podpis

Załącznik:
1.Zaświadczenia dokumentujące otrzymanie pomocy de minimis
UWAGA:
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku nieprzekazania
lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o których mowa w art.
39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości
równowartości 10 000 euro.
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