Załącznik nr 4 Umowy Inwestycyjnej

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 (dwóch) poprzedzających go lat

.....................................................................................................................................................
(Imię i nazwisko/ firma przedsiębiorcy – wnioskodawcy,
zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze oraz pieczęć firmowa )

Oświadczam, że łączna kwota pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskana przez Wnioskodawcę (jako
jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
w ciągu bieżącego roku i 2 (dwóch) poprzedzających go lat podatkowych tj. w okresie:
od ……......…......... do dnia złożenia niniejszego wniosku, tj. do …...........…..….. r., - wynosi ……………PLN, co stanowi ……….......EURO*
(* w przypadku nie uzyskania - wpisać zero)

.............................................................
Pieczątka firmowa przedsiębiorcy

…………………………….
Data

………………………………………………………………..
Podpisy (pieczątki) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy zgodnie z danymi
ujawnionymi we właściwym rejestrze

Zgodnie z Rozporządzeniem 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. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013r.) limit pomocy de minimis przysługuje jednemu przedsiębiorstwu.
Definicję „jednego przedsiębiorstwa” zawiera art. 2 ust. 2 w/w Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, który stanowi, iż „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 akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem jednej innej jednostki
gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
Art. 3 ust. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 dotyczący ustalenia łącznej wartości udzielonej pomocy de minimis w przypadku utworzenia
przedsiębiorcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przejęcia przedsiębiorcy, stanowi:
„8. W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa
przejmującego nie przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się
przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem.
9. Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się
przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis
została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału
podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie”.

Instrument Finansowy – Mikropożyczka-1
finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
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