Załącznik nr 2 do Regulaminu finansowania zadania pn.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy Babiak”
OŚWIADCZENIE

o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Imię i nazwisko lub firma podmiotu ubiegającego się o pomoc
………………………...…………………………………………..……….…………
Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc
……………………………………………………………...

Oświadczam, iż
1. w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych (zaznaczyć właściwe pole):
□ nie otrzymałem/am pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis 1
□ otrzymałem/am pomoc publiczną de minimis

Lp.

Organ udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy 2

Dzień udzielenia
pomocy 3
(dzień-miesiąc-rok)

Nr programu pomocowego, decyzji
lub umowy

Forma pomocy

4

Wartość pomocy brutto 5
w zł

Łączna wartość otrzymanej pomocy de minimis na dzień ubiegania się o pomoc

w euro 6

Jednocześnie przedstawiam wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie oraz pomoc de minimis
w rybołówstwie jakie otrzymałem/am w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
2. Oświadczam ponadto, że zobowiązuję się podpisać „Umowę pomiędzy Powiatem a Wnioskodawcą w sprawie wsparcia, które stanowi pomoc
de minimis w rolnictwie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania
art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej” w dniu realizacji usługi zgodnie z wnioskiem.
3. 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 i data)

(podpis Wnioskodawcy)

Uwagi:
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej
z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

Objaśnienia:
1

Pomoc de minimis - w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.) oznacza
łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną jednemu przedsiębiorstwu nie przekraczającą 200.000,00 euro w okresie trzech lat podatkowych (w
sektorze transportu drogowego towarów – 100.000 euro). Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
2

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 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 362 ze zm.)
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. z 2018 r. poz. 461.), 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 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 362 ze zm.) - równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego
walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

