Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS Z OŚWIADCZENIAMI
Ja niżej podpisany/a
...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
reprezentujący/a:

...................................................................................................................................................................
(pieczęć firmowa i/lub nazwa instytucji/podmiotu, adres: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość)
w związku z uczestnictwem instytucji/podmiotu, którą/y reprezentuję w procesie rekrutacyjnym do
projektu pn.: „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w
placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” (nr POWR.04.03.00-00-W338/16) wnioskuję o
udzielenie pomocy de minimis (zgodnie z Ustawą z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. 2004 Nr 123 poz. 1291, z późn. zm.) i oświadczam, że ww.
podmiot/instytucja jest uprawniony/a do uzyskania pomocy de minimis.
Oświadczam, że ww. podmiot/instytucja stanowi przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 1 załącznika I
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)/jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą, tj.
działalność polegająca na oferowaniu (odpłatnym) towarów i usług na rynku oraz że w okresie
bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych to
przedsiębiorstwo otrzymało/ nie otrzymało* pomocy de minimis.
Jeśli otrzymało - załączam/nie załączam* kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis, de minimis
w rolnictwie oraz de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy. Składane
dokumenty będą musiały wskazywać na łączną kwotę wszystkich trzech wyżej wymienionych pomocy.
Na ww. podmiocie/instytucji ciąży/nie ciąży* obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej
decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.
W przypadku zakwalifikowania jednej lub więcej osób skierowanych przez ww. podmiot/instytucję do
udziału w projekcie, zobowiązuję się dostarczyć wypełniony Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia
15.11.2014 r.) zgodnie z zgodnie z wzorami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php),
kserokopie sprawozdań rocznych potwierdzone „za zgodność z oryginałem” z 3 ostatnich zamkniętych
lat obrotowych (jeśli dotyczy) oraz dodatkowe dokumenty wymagane do udzielenia pomocy de
minimis (jeśli dotyczy), wymagane przepisami prawa.
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