OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących przedsiębiorstwo)

oświadczam, że podmiot gospodarczy, który reprezentuję, tj.
……………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa przedsiębiorstwa)

nie jest wykluczony z otrzymania pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności
przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30
kwietnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 15 grudnia 2010 r.
Oświadczam, że wartość pomocy de minimis o którą się ubiegam łącznie z wartością innej pomocy de minimis oraz
innej pomocy spełniającej wymagania de minimis, otrzymanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch
poprzednich latach nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
Oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10. 2004).
(Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej nie jest w stanie z własnych środków lub środków zewnętrznych
(pozyskanych od udziałowców, akcjonariuszy, czy instytucji finansowych) pokryć strat, co w przypadku braku
wsparcia za środków publicznych, mogłoby w krótkim czasie doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy:


w przypadku spółki kapitałowej – wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa
50% wartości kapitału zakładowego i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego,
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w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyższa 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie
wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku,



są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia postępowania upadłościowego,



przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy: posiada nadmierne zdolności
produkcyjne, następuje wzrost start, zapasów lub zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się jego płynność finansowa, maleje wartość aktywów
netto albo osiąga wartość zerową.

Do wniosku załączam potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymałem w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach:
w ilości …………................. szt. na łączną wartość pomocy brutto: …………………………… euro.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

……………………………………………...
Miejscowość, data

………………………………………………

…………………………………………………

(pieczątka przedsiębiorstwa)

(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionych)

UWAGA: Pomoc publiczna przyznana niezgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm. ) podlega zwrotowi.
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