Załącznik nr… do Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej w mikroprojekcie

Nazwa Wnioskodawcy/Partnera
Adres Wnioskodawcy/Partnera
NIP
Tytuł mikroprojektu

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie na realizację ww. mikroprojektu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020:

1. oświadczam, że jako okres obrachunkowy wykorzystujemy:
rok kalendarzowy
rok podatkowy (początek ……………………., koniec ……………………).
W sytuacji, gdy w ciągu dwóch poprzednich okresów obrachunkowych doszło do przejścia z roku kalendarzowego
na rok podatkowy lub odwrotnie, proszę poinformować o tym fakcie wpisując okresy obrachunkowe, które zostały
zastosowane (np. 01.04.2014 – 31.03.2015; 01.04.2015 – 31.12.2016):
………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Przedsiębiorstwa1 związane z Wnioskodawcą/Partnerem
Wnioskodawca/Partner otrzymujący dofinansowanie uważany jest za powiązanego z innymi przedsiębiorstwami
o ile między tymi podmiotami występuje któryś z następujących stosunków:
a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu
b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu zarządzającego
lub nadzorującego innego przedsiębiorcy
c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową
zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi
d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego członkiem,
zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy,
samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy
Podmioty, które pozostają z Wnioskodawcą/Partnerem w jakimkolwiek stosunku określonym w podpunktach
od a) do d) za pośrednictwem jednego lub więcej podmiotów, są uważane za przedsiębiorstwo powiązane
z Wnioskodawcą/Partnerem.

1

Zgodnie z zasadami wsparcia publicznego za przedsiębiorstwo można uważać jakikolwiek podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą, czyli
oferuje na rynku towary lub usługi i to bez względu na formę prawną takiego podmiotu

1

Wnioskodawca/Partner oświadcza, że:
 nie jest w określony powyżej sposób powiązany z innym przedsiębiorstwem
 jest w określony powyżej sposób powiązany z innym przedsiębiorstwami:
Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

REGON

3. Wnioskodawca/Partner oświadcza, że w obecnym i 2 poprzedzających okresach obrachunkowych:
 nie powstał w wyniku połączenia przedsiębiorstw lub nabycia przedsiębiorstwa
 powstał w wyniku połączenia (fuzji) niżej podanych przedsiębiorstw:
 nabycia (połączenia) przejął majątek niżej podanego/podanych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw:

Nazwa przedsiębiorstwa

Siedziba

REGON

4. Wnioskodawca/Partner oświadcza, że przedsiębiorstwo (Wnioskodawca/Partner) w obecnym
i 2 poprzedzających okresach obrachunkowych:
 nie powstał w wyniku podziału (podzielenia lub wydzielenia) przedsiębiorstwa.
 powstał w wyniku podziału niżej podanego przedsiębiorstwa:

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

REGON

i przejął jego działalność, na którą wcześniej udzielone wsparcie de minimis zostało wykorzystane2.

5. Wnioskodawca/Partner oświadcza, że w ciągu bieżącego roku podatkowego/kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych/kalendarzowych

 uzyskał pomoc de minimis
 uzyskał pomoc publiczną
 nie uzyskał pomocy de minimis

2

Jeśli na podstawie przejętych czynności nie byłoby możliwe podzielenie wcześniej udzielonego wsparcia de minimis, wsparcie dzieli się stosunkowo
zgodnie z wartością kapitału własnego nowych przedsiębiorstw na dzień obowiązywania podziału (patrz art. 3 ust. 9 rozporządzenia nr 1407/2013,
nr 1408/2013 i nr 717/2014)

2

Jeżeli Wnioskodawca/Partner uzyskał pomoc de minimis należy wypełnić poniższą tabelę3:

Lp.

Dzień udzielenia
pomocy4
(dzień-miesiącrok)

Podmiot udzielający
pomocy

Podstawa prawna otrzymanej
pomocy

Wartość pomocy brutto
w PLN

w EUR

Łączna wartość udzielonej pomocy
de minimis

6. Wnioskodawca/Partner oświadcza, że w ramach mikroprojektu …tytuł mikroprojektu… :
 ubiega się o przyznanie pomocy de minimis5
 nie ubiega się o przyznanie pomocy de minimis
7. Wnioskodawca/Partner poniżej swoim podpisem:
 potwierdza, że wyżej wymienione dane są dokładne, prawdziwe i zostały udzielane dobrowolnie
 zobowiązuje się do tego, że w przypadku zmiany przedmiotowych danych w trakcie procesu administracji
udzielenia pomocy publicznej/de minimis będzie bezzwłocznie informować udzielającego dane wsparcie
o zmianach, do których u niego doszło

Data, podpis oraz pieczęć imienna
osoby uprawnionej

Oficjalna pieczęć
Wnioskodawcy/Partnera

3

Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Wnioskodawca/Partner
otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych.
4 należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej
5
należy załączyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załączniki do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543); Załącznik nr 1)

3

Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej z konsekwencjami
wynikającymi z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2010,
Nr 113, poz. 759 ze zm.)

4

