Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
Ja niżej podpisany/a

(imię i nazwisko)

uprawniony/a do reprezentowania firmy

(nazwa i adres firmy)

OŚWIADCZAM1
☐ że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych firma,
którą reprezentuję, nie uzyskała pomocy de minimis; jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć
Realizatorowi Projektu kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej po dniu zgłoszenia do Projektu,
a przed dniem rozpoczęcia Projektu, wydanych zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis
(Dz. U. Nr 187, poz. 1930);
☐ że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych firma, którą
reprezentuję, uzyskała pomoc de minimis w następującej wielkości (proszę uzupełnić poniższą tabelę)2;
jednocześnie zobowiązuję się dostarczyć Realizatorowi Projektu kopie zaświadczeń o pomocy de minimis
uzyskanej po dniu zgłoszenia do Projektu, a przed dniem rozpoczęcia Projektu, wydanych zgodnie ze
wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
zaświadczeń o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1930).

1

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. UWAGA: Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych,
przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być pociągnięta do
odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 297 § 1 oraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku nieprzekazania lub
przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 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.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 EURO, zgodnie z
art. 44 ust. 1 tejże ustawy.
2
Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent pomocy
otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PARTNER PROJEKTU
LIDERPROJEKTU
Biuro Projektu

WSEPiNM
ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce
tel. 41 366-93-71
www.zdrowie.wsepinm.edu.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa prawna

Nr programu
pomocowego, decyzji
lub umowy

Dzień udzielenia
pomocy

Wartość
pomocy de
minimis
w [PLN]

Wartość
pomocy de
minimis
w [EURO]

1

……..……………...

………….…………………

……………………………..

………………………..

…………….

……………...

2

………….………….

…………………………….

……………………………

………………………..

…………….

…………….

3

……………………..

…………………………….

……………………………..

……………………….

……………

…………….

4

…………………….

…………………………….

…………………………….

……………………….

…………….

…………….

5

…………………….

…………………………….

…………………………….

……………………….

…………….

…………….

RAZEM
pomoc de minims

…………….

…………….

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………….………….....
(miejscowość i data)

………..…..………………….……………
(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)
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