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Załącznik nr 4 do Umowy wsparcia w projekcie „Akademia Kompetencji Menadżera odpowiedzią na zmiany gospodarcze w woj. 
zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim” nr WND POWR.02.21.00-00-AM19/20 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 

 

Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję ………………………………………nie podlega wykluczeniu 

z możliwości uzyskania pomocy de minimis, tj: nie spełnia poniższego/ych warunku/ów:  

1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności 

dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 

systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności 

gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  

2. podmiot, niebędący osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki 

osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1, 

3. podmiot, który:  

▪ posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub  

▪ pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania 

upadłościowego lub 

▪ naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej 

umowy  

4. podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i został wpisany do 

prowadzonego przez Ministra Finansów rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania 

środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich; 

5. podmiotem, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); 

oraz  

6. przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu 

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; 

7. przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych 

wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E 

z 29.12.2006, str. 37); 

8. przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską, jeżeli:  
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▪ wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą objęte pomocą.  

▪ udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.  

9. przedsiębiorca (w rozumieniu jednego przedsiębiorstwa) który, w ciągu bieżącego roku i dwóch 

poprzedzających latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis w kwocie wyższej niż – 200 tyś 

EURO, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu 

towarów – kwoty 100 tyś EURO1.  

10. przedsiębiorca, który prowadzi działalność w sektorach wykluczonych z przyznania pomocy 

wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. 

UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.). 

11. pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w 

zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego 

transportu.  

12. pomocy de minimis nie udziela się jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy w 

odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych spowodowałaby przekroczenie 

dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzieleniu 

pomocy innej niż pomoc de minimis. 

 

Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe 
ww. przedsiębiorstwo: 
□ otrzymało 
□ nie otrzymało 
środków stanowiących pomoc de minimis.  

W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie lub dołączyć stosowne 

zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.  

Lp. 
Organ udzielający  

pomocy 

Podstawa  

prawna 

Dzień  

udzielenia  

pomocy 

Wartość  

pomocy  

w euro 

Nr programu 

pomocowego, decyzji 

lub umowy 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
1 Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do 

której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, pod 

warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie 

kosztów, by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie przekraczała 100 000 EUR oraz by pomoc de minimis 

nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów 
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5.      

   Razem:    

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań,  

w związku z przepisem art. 75 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam własnoręcznym podpisem 

wiarygodność i prawdziwość informacji.  

UWAGA: 

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn. zm.) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych 

informacji o pomocy publicznej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć 

na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO. 

 

 

 

 

 .....................................…………………………………………………… 

 

Podpis i pieczęć imienna Pracodawcy lub osoby upoważnionej 

reprezentowania Przedsiębiorstwa 
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