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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.)
Strona 70, załącznik I, art. 3 ust. 2 lit. a):
zamiast:

„a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych
prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy
nienotowane na giełdzie (tzw. »anioły biznesu«), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych
inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;”,

powinno być:

„a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych
prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy
nienotowane na giełdzie (tzw. anioły biznesu), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych
aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo wynosi mniej niż 1 250 000 EUR;”.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/377 z dnia 2 marca 2015 r.
ustanawiającego wzory dokumentów wymaganych do płatności salda rocznego zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia
finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania
kryzysowego
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 7 marca 2015 r.)
1. Strona 21, załącznik I, sekcja B: Dane księgowe, wiersz trzeci, kolumna pierwsza:
zamiast:

„Wkład Unii w płatności w roku obrotowym N”,

powinno być:

„Płatności wkładu Unii w roku obrotowym N”.

2. Strona 21, załącznik I, sekcja B: Dane księgowe, wiersz piąty, kolumna pierwsza:
zamiast:

„W odniesieniu do projektów wieloletnich: Całkowita łączna kwota wkładu finansowego Unii
wypłaconego od czasu rozpoczęcia projektu:”,

powinno być:

„W odniesieniu do projektów wieloletnich: Całkowita łączna kwota wkładu Unii wypłaconego od
czasu rozpoczęcia projektu:”.

