Zrl4cznik

1.

-

wz6r oSwiadczenla beneffcjenta

Dane identyfikacyjne beuefi cjeuta pomocy

(Ntr, imie i mzwisko, micjsce

zamieszkania i adres pododotu ubiegajqcego sig o pom oc de minimis\

oSwrADCzENrE

DoryczdcE poMocy

DE

MINrrfls

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postgpowaniu w sprawach dotyczqcych

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz Rozpotzqdzenia Komisji (UE) Nr
l.407 nOB z dnia 18 gnrdria 2013 roku w sprawie stosowatria art.l07 i 108 Traktatu
o fiurlcjonowaniu Unii Europejskiej do pomory de minimis (Dz. Urz. W L 352

pomocy publiczrej

224.12.2013r.,s.1).

Swiadomy(a) odpowie&ialno0ci karnej za skladanie falszyrvych zeznari, wynikajqcej
zart.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (ti. Dz. U. z2Ol9 r. poz' 1950,
2128, z 2020 r. poz. 56E, E75)

o6wiadczaml, 2e:

otEymalem(am) / nie ot-zymalem(arn)2
w ciqgu bieZecego roku

or

z dw6ch pop nedzal4eycb go lat podatkowych

polrlroc!) de minimis

orrz poaocy de mizirlis w rolnictwie lub rybol6wstwie3

W przypadku otrzymania pomocy proszg wypetoi6 ponizsz4 tabelg:

postqpowanlu w sprawach doty.'r4cych pomoc, publl@nej
nieprawdziwych Informadi o pDmocy
@; U. a 2O2O r. poz. 708J w przypadku nhprzekrzaoia lub przekazania
deryzii' nalozy' na beneiicienta
w
drodze
moi:e,
prezes'urzgau
i
Konsument6w
konturenili
bctrony
iuuticznei,
pomorykarq plenlqinq do wysokoSci r6wnowanosci 10 000 EURo'
! Zgodrie z

2

arL,l4 usL

1

ustawy z dnia 30 h^,lebla

niepotrzebne slceSllt.

r Domoc de ,rfnlrnis w rozurnieniu

art

2OO4 r. o

2013 roku w
3 Rozporzqdzenia Komls,l (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 Srudnia
Urz UE L
pomocy
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de
do
[Dz
EuropeisHe,
Unli
o fr,nkcJonowanlu

*r"*"^" ,".-roz i roa
c,to.kowsue lednelhu
"i-*"
.rtto*rJ t*"ta pomocv de nr,,imit p'v,nanei przez patlstwo
ii;;';;j;;il..iii"
podatkowvch calkowita kwo:a
lat
b-zech
w
ols6ie
000
EuRo
200
przekoeyt
fu; nie mo2e
;;s;;;;til
dzialalnoit
p"rt o JonkowsHe leduemu przedslqb-lorst*n prowadzqcemupodatkowych
liiQ a" ,ni-t" prry"o-"| pol.
to.rar6w nie moie przekm'@y' 100.000 EURO w okresie trzech let
w zalceste droSowego

t

Toki"t

anspo.t,

d nabyae pol.y'diw grzanaeonych do transportu drotoweSo
-iirri-"le
przez odnrestenre do lat obrotowych stosowanvch .przez
srq
ustala
il-p;d;G*y.h
;;
;"#;il""il;'
pomocy ,est warto3cia brutto, tzn. nie uwzglQdnia
WartoSf
tl/ a"nym iartstwte &foofo*rfO*.
;-"i"iiif"**" p"a"*ow
pomocv de miainis dpowiednie pulapy
arii i-y.rt of"l f*ai z p owoau ua*rnra nowel
i"o"*il .r,"ro
, J-rn* J,

rnoie zostad wykonystana

o

ioru'+vty p.r"todeone, nowa pomoc nle mo'e byt udztelona'
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Nazwa
podmiotu
u&ielajqcego

Podstawa

otrzymanej

Dzien
u&ielenia
polnocy

pomocy de

pomocya

(dzien

minimis

Prirwna

-

Nr progmmu

Forma

WartoSC pomocy

pomocowego,

pomocy6

bn:tto7

decyzji lub

umowy

miesiqcrok)5

I
2
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Data i czytelny podpis benefrcjenta pomory
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