PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Załącznik nr 2 - Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

…….…………….……………….…
(Pieczęć firmowa)

…………………………………
(Miejscowość, data)

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS
W związku z udziałem w projekcie „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw”, nr POKL.08.01.01-18-179/13, realizowanym przez Stowarzyszenie B-4 z
siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zagłoby 7B, 35-304 Rzeszów, w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla
przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w
okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2015 r. wnoszę o udzielenie pomocy de minimis (art. 37 Ustawy z dnia
30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404, z
późn. zm.).

Załączniki:
1. Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w przypadku otrzymania pomocy de minimis
obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis),

…....……………………………….
(Podpis zgłaszającego)
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OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ/NIEOTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
W BIEŻĄCYM ROKU PODATKOWYM ORAZ DWÓCH POPRZEDZAJĄCYCH
GO LATACH PODATKOWYCH
Projekt „Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw”
Nr POKL.08.01.01-18-179/13

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
□

prowadzący/a działalność gospodarczą*

……………………………………………………….……………………….…………………....………..
(nazwa i adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/pieczęć firmowa)

lub
□

reprezentujący/a*

…………………………………………………………………….…………………………………….…..
(nazwa i adres przedsiębiorstwa/ pieczęć firmowa)

pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż w bieżącym roku
podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych:
□
□

nie otrzymałem pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach,
otrzymałem pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach.*

/w razie występowania pomiędzy Zgłaszającym, a innymi jednostkami gospodarczymi powiązań
pozwalających na uznanie Zgłaszającego i innych jednostek gospodarczych za tzw. „jedno
przedsiębiorstwo”, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis powinno uwzględniać
pomoc de minimis udzieloną łącznie wszystkim jednostkom gospodarczym tworzącym „jedno
przedsiębiorstwo”/
/w przypadku, gdy Zgłaszający powstał w wyniku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, oświadczenie
o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis powinno uwzględniać łączną wartość udzielonej pomocy
de minimis wszystkim połączonym lub przejętym przedsiębiorstwom/
/w przypadku, gdy Zgłaszający powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorstwa na co najmniej dwa
przedsiębiorstwa, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis powinno uwzględniać
wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorstwu istniejącemu przed podziałem w odniesieniu do
działalności przejmowanej przez Zgłaszającego. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie jaka część pomocy de
minimis uzyskanej przez przedsiębiorstwo przed podziałem przeznaczona była na działalność przejętą
przez Zgłaszającego, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis powinno uwzględniać
pomoc de minimis udzieloną przedsiębiorstwu przed podziałem, przy czym poniżej należy wskazać :
– wartość całej pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przed podziałem: ………………………
– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem: …………………………………..
– wartość kapitału Zgłaszającego na moment podziału: ………………………………/

* właściwe zaznaczyć

.............................................................
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(Podpis zgłaszającego i pieczęć firmowa)

UWAGA!
W każdym przypadku otrzymania pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch
poprzedzających go latach podatkowych, bez względu na wysokość otrzymanej pomocy, proszę wypełnić
poniższą tabelę oraz załączyć kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, wystawione przez
podmioty udzielające pomocy w okresie, o którym mowa powyżej.
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.................................................................
(Podpis zgłaszającego i pieczęć firmowa

1

Uzupełnić w przypadku gdy Zgłaszający tworzy z innymi jednostkami gospodarczymi tzw. jedno przedsiębiorstwo.
Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
3
Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi
podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego – terminy określone w art. 2 pkt. 11 lit. a-c ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4
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, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują
ich beneficjenta w stosunku do konkurentów.
5
Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
(Dz.U. Nr 194, poz. 1983 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6
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 2004 r. Nr 123, poz. 1291) - równowartość pomocy w euro ustala się
według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia
pomocy.
2

