Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu pn. „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”
……………..……………,dnia…………….……….
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
O NIESKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS / UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
ORAZ O NIEWYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Imię i nazwisko albo pełna nazwa (firma) podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis:
......................................................................................................................................................................................
Adres miejsca zamieszkania albo siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:
.....................................................................................................................................................................................
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu ubiegającego się o pomoc:
………………............................................
Oświadczam, iż Przedsiębiorstwo, które reprezentuję1:
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie otrzymało pomocy
de minimis
w w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie otrzymało pomocy
de minimis w rolnictwie
w
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie otrzymało pomocy
de minimis w rybołówstwie
w okresie do dnia ……………………………..……. (wstawić datę ubiegania się o pomoc) suma wartości
pomocy wliczanej do pomocy de minimis, obliczona zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 59, poz. 404
późn. zm.), otrzymana przez Przedsiębiorstwo w bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach
podatkowych wynosi brutto:
…………………………………………………………………….zł,
…………………..………………………….euro.
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Na tę sumę składa się pomoc uzyskana z następujących tytułów2:
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Pomoc de minimis - RAZEM
Należy zaznaczyć właściwe
Należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis
3
Należy podać rodzaj pomocy: pomoc de minimis, pomoc de minimis w transporcie, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de
1
2

minimis w rybołówstwie

Ponadto oświadczam, że Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie jest wykluczone z otrzymania pomocy de minimis
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia kopii zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej po dniu złożenia
przedmiotowego oświadczenia, a przed upływem terminu obowiązywania umowy z OPN-T wiążącej się z
udzieleniem przedsiębiorstwu pomocy de minimis, wydanych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1550).
UWAGA: zgodnie z art. 44 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Dz. U. nr 59, poz. 404 z późn. zm.) 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 ww.
Ustawy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na Beneficjenta
pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000,00 euro.
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