Załącznik Nr 2 do wniosku
…...................., dnia........................

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

/imię i nazwisko/
…..................................................................

/nazwa pracodawcy/
…..................................................................

/adres pracodawcy/

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
1) Oświadczam, że w ramach jednego przedsiębiorstwa:
nie uzyskałem/am pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających
go dwóch lat *
uzyskałem/am pomoc de minimis w ciągu bieżącego roku oraz poprzedzających go
dwóch lat w następującej wysokości (należy wypełnić poniższą tabelę)*

L.p.
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RAZEM
2) otrzymałem / nie otrzymałem** pomocy de minimis w rolnictwie wysokości ……………
3) otrzymałem / nie otrzymałem** pomocy de minimis w rybołówstwie w
wysokości …………..…..
4) ciąży / nie ciąży** na mnie obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej
pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu
pomocy

….........................................................................
/podpis czytelny i pieczątka pracodawcy/

Uwaga!
W przypadku wniosku składanego przez spółkę cywilną należy dodatkowo wypełnić
i dołączyć oświadczenia imienne każdego wspólnika.
Do przedstawionej pomocy de minimis należy zaliczyć również pomoc de minimis uzyskana zgodnie
z definicją pojęcia jednego przedsiębiorstwa tzw. jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze
sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników
lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową
zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem,
samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki,
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. Jednostki gospodarcze pozostające w
jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w pkt a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku
innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstw.
* właściwe zaznaczyć
** niepotrzebne skreślić

