OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
Projekt ”Firma 50+ edycja III - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż.
z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie VIII.3. Wsparcie przedsiębiorczości,
Poddziałanie VIII.3.1. Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko),
zamieszkała/zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………………….……………………….,
PESEL ……………….……………………….., seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………, oświadczam, iż
suma wartości pomocy wliczanej do pomocy de minimis, obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi postępowania w sprawach pomocy publicznej, otrzymana przeze mnie w bieżącym roku
kalendarzowy
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..................................... zł, co stanowi równowartość .......................... EUR3 4.
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie:

Lp.

Organ udzielający
pomocy

Podstawa
prawna

Dzień
udzielenia
pomocy

Wartość
pomocy w euro

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy
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W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata
obrotowe.
2
W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata
obrotowe.
3
Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808).
4
W przypadku uzyskania pomocy de minimis w analizowanym okresie, do oświadczenia należy załączyć wykaz otrzymanej
pomocy oraz uwierzytelnione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
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Ponadto jestem świadoma/świadomy, iż za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych,
podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca
oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 Kodeksu Karnego § 1 oraz
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku nieprzekazania lub przekazania
nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808), Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do
wysokości równowartości 10 000 EURO, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.

……………………………………………
(data i czytelny podpis)
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