
 
 

Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 

 

Załącznik Nr 5 do Wniosku o powierzenie Grantu 

Obowiązuje od 15.04.2021 

 
………………………., dn. ……………………  

                                                                                                                    miejscowość , dnia 

 
 

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS, W TYM JEDNORAZOWYCH ODPISÓW 

AMORTYZACJI 1 

 
1. W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej 

Grze, niniejszym oświadczam/y, że  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Nazwa / imię i nazwisko Grantobiorcy) 
 

☐ * otrzymał/a pomoc de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych. 

 

Wykaz otrzymanej pomocy de minimis (wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodne  
z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Grantobiorca otrzymał od podmiotów udzielających mu 
pomocy de minimis oraz dołączyć je do Wniosku): 

Lp. 
Organ 

udzielający 
pomocy 

Podstawa prawna 
otrzymanej pomocy2 

Dzień 
udzielenia 
pomocy3 
(dzień - 

miesiąc - rok) 

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub 
umowy 

Forma 
pomocy4 

Wartość pomocy brutto5 

w PLN w EUR6 

        

 
   

    

 Razem 
pomoc de 
minimis 

  

    

 
 

☐  *  nie otrzymał/a pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych. 

 
1 Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat 
podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200.000  EURO.  
2 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego). 
3 Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje 
na podstawie aktu normatywnego - terminy określone w art. 2 pkt 11 lit. a-c ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (tj. z dnia 26 marca 2020r. Dz.U. z 2020r. poz. 708). 
4 Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi i 

zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości 
podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów.  
5 Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach tj. z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 461), 
wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. z dnia 26 

marca 2020r. Dz.U. z 2020r. poz. 708). 
6 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o  postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (tj. z dnia 26 marca 2020r. Dz.U. z 2020r. poz. 708) - równowartość pomocy w euro ustala się wg kursu średniego 
walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.  
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2. Na Grantobiorcy ciąży / nie ciąży** obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 
 

3. Grantobiorca jest / nie jest** przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 
komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 
restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.) 

 

4. Grantobiorca oraz osoby reprezentujące Grantobiorcę są / nie są ** wykluczone, stosownie do Rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r.).  

 

5. Grantobiorca oraz osoby reprezentujące wnioskodawcę figurują / nie figurują ** w rejestrze podmiotów 
wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów na podstawie art. 210 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r.). 
 

……………………………………………… 

data i czytelny podpis 

 

Pouczenie 

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 Kodeksu karnego zagrożonej karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub 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 

(tj. z dnia 26 marca 2020r. Dz.U. z 2020r. poz. 708) 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. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
*  zakreślić odpowiednie 

**  niepotrzebne skreślić 
 


