Załącznik nr 6 do karty usługi/procedury
zewnętrznej nr ZDMK- 21

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu
pomocy de minimis

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że
............................................................................................................…………………………………………………….
pełna nazwa Beneficjenta
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą

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

w roku, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat (zakreślić właściwy kwadrat)
nie otrzymałem/łam pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy
de minimis w rybołówstwie,
otrzymałem/łam pomoc de minimis w rolnictwie lub/i pomoc de minimis w
rybołówstwie. Wartość tejże pomocy przedstawiłem w załączniku nr … do niniejszego
wniosku wg wzorca Załącznika nr 4 do karty/ usługi procedury zewnętrznej nr ZDMK -21,
otrzymałem/łam pomoc de minimis1 w następującej wielkości:
Lp.

Nazwa podmiotu
udzielającego
pomocy2

Podstawa prawna
otrzymanej
pomocy3

Dzień udzielenia
pomocy
(dzień-miesiąc-rok)4

Forma
pomocy5

Wartość pomocy brutto
w PLN 6

w EUR7

1
2
3
Razem pomoc

...................................................
podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Beneficjenta

……………….........................................
data i miejscowość

Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352/1 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną
temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie
z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Pułap ten stosuje się bez względu na formę i cel pomocy
de minimis.
2
Podmiot udzielający pomocy - zdefiniowany w art. 2 pkt 12 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej organ
administracji publicznej lub inny podmiot, który jest uprawniony do udzielania pomocy publicznej.
3
. Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
4
Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy.
5
Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi
i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości
podatkowej oraz inne formy wsparcia.
6
Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie.
7
Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
1

