Załącznik 5 do Umowy wsparcia w ramach PSF WŁ

……………………………………
(pieczęć firmowa Pracodawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2016 roku poz.
1808) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,s.1)

Oświadczam, że1:
1)

otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)2 w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomoc(y) de
minimis3
zgodnie
z
załączonym
wydrukiem
z
systemu
SUDOP
(https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=egI02IV58n0rrjZmnXpLTgPS.undefined)
Otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)4 pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

2)

otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)5 w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomoc(y) de
minimis1 (w przypadku niezgodności z wydrukiem SUDOP, proszę wypełnić poniższą tabelę)
Wartość pomocy brutto otrzymanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch
poprzedzających go lat (suma kwot)
w PLN
w EUR

otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am) 6 pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
…………………………………………..
data, podpis i pieczęć imienna
Pracodawcy, lub osoby upoważnionej

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić
3 pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,s.1) to całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez
państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych; całkowita kwota pomocy de
minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność w zakresie drogowego transportu towarów nie może
przekroczyć 100 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych a pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do
transportu drogowego towarów; okres trzech lat podatkowych ustala się przez odniesienie do lat obrotowych stosowanych przez przedsiębiorstwo w danym
państwie członkowskim. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Jeżeli z powodu udzielenia
nowej pomocy de minimis odpowiednie pułapy zostałyby przekroczone, nowa pomoc nie może być udzielona.
4 niepotrzebne skreślić
5 niepotrzebne skreślić
6 niepotrzebne skreślić
1
2

