Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH PRODUKTU FINANSOWEGO
„REPORĘCZENIE” DLA MŚP
przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej (ARMS) Sp. z o.o.
Data wpływu wniosku

Nr wniosku

Część A (Wypełnia Poręczeniobiorca )
1. OGÓLNE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa
Wnioskodawcy
Adres siedziby wnioskodawcy
Ulica

Kod

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Gmina

Adres do korespondencji

tożsamy z adresem siedziby

Ulica

Nr domu

Kod

Miejscowość

Nr lokalu

Gmina

Szczecin
Powiat

Województwo

Powiat

Zachodniopomorskie
telefon

Województwo
m. Szczecin

Zachodniopomorskie

e-mail

adres strony internetowej
Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

współwłaściciel / wspólnik spółki cywilnej

współwłaściciel / wspólnik spółki cywilnej

zarząd / prokurent

zarząd / prokurent

pełnomocnik

pełnomocnik

Nr dowodu osobistego
PESEL
Osoby
upoważnione do
reprezentacji
Imię i Nazwisko
Wnioskodawcy
współwłaściciel / wspólnik spółki cywilnej

Nr dowodu osobistego

PESEL

Imię i Nazwisko
współwłaściciel / wspólnik spółki cywilnej

zarząd / prokurent

zarząd / prokurent

pełnomocnik

pełnomocnik

Nr dowodu osobistego

PESEL

Nr dowodu osobistego

PESEL

Forma
organizacyjno - prawna
NIP

REGON

Nr KRS lub wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Skąd dowiedział się Pan / Pani o produkcie poręczenia?
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2. OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA
Typ działalności
Data rejestracji Wnioskodawcy

Data rozpoczęcia działalności

Symbol firmy wg PKD

Przedmiot działalności

Zatrudnienie (liczba dotyczy łącznie: - pracowników,- właścicieli, - osoby pracujące dla przedsiębiorstwa,

podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa powszechnie obowiązującego, - partnerów
prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe)

dwa lata poprze
obecnie
dni rok
wstecz

Planowane zatrudnienie (w okresie trwania poręczenia)

Klasyfikacja przedsiębiorstwa

Forma rozliczenia podatkowego

Rachunki w Bankach (nazwa Banku, numer rachunku)

Posiadane zadłużenie w Bankach / Instytucjach
Nazwa Banku / Instytucji

Umowna kwota kredytu

Aktualne zadłużenie

Termin spłaty

Część B - PRZEDMIOT I WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA (Wypełnia Doradca)
Kwota kredytu

Okres kredytowania

Rodzaj
transakcji

Przeznaczenie kredytu

(przy kr. obrotowych – szczegółowy cel kredytu)
Poręczenie

Proponowane zabezpieczenie poręczenia

kwota
udział % kwocie kredytu
okres trwania poręczenia
Czy wnioskodawca korzysta lub korzystał
w przeszłości z poręczenia Funduszu?
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Oświadczam, że:
1. Wszystkie informacje zawarte w powyżej i w załączonej do wniosku dokumentacji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym, co
potwierdzam złożonym poniżej własnoręcznym podpisem. Przyjmuję do wiadomości, że w razie podania nieprawdy lub zatajenia
prawdy, możliwe są ujemne skutki prawne z tym związane.
2. Jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
3. Nie posiadam zaległości z tytułu należności publiczno- prawnych.
4. Nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, ani w okresie restrukturyzacji
przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
5. Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu udzielania poręczeń w ramach produktu finansowego „Reporęczenie” dla MŚP
przez ARMS Sp. z o. o., w tym takżez obowiązkiem uiszczania prowizji, których wartość określa obowiązująca Tabela opłat i prowizji.
6. Wyrażam zgodę na przekazanie Funduszowi informacji wynikających z dokumentacji kredytowej, w tym również objętych tajemnicą
bankową, nie wyłączając informacji wynikających z umowy rachunku bankowego ani umów dotyczących ustanawianych zabezpieczeń.
7. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji pomiędzy ARMS a bankami kredytującymi, ZARR, Województwem Zachodniopomorskim
oraz innymi upoważnionymi podmiotami, dotyczących mojej sytuacji prawnej oraz ekonomiczno – finansowej.
8. Wyrażam zgodę na wgląd w księgi rachunkowe i udzielenie wszelkich informacji w związku z prowadzoną działalnością.
9. Wyrażam zgodę na przekazanie kopii dokumentacji kredytowej załączonej do wniosku o udzielenie kredytu.

Szczecin, dnia

………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób
upoważnionych do reprezentacji)

ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wypis z rejestru/ ewidencji działalności gospodarczej/ KRS.
Zaświadczenie NIP, REGON.
Umowa spółki/ akt założycielski – w przypadku podmiotów działających w formie spółki.
Deklaracja podatkowa za ostatni pełen okres obrachunkowy i poprzedzający.
Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami.
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami.
Inne dokumenty składane w Banku celem oceny zdolności kredytowej, w tym m.in. wniosek o udzielenie kredytu, opinia/ analiza
Odrębne oświadczenia Wnioskodawcy, stanowiące integralną część niniejszego Wniosku, w tym:
a. o niekaralności,
b. o stanie należności i zobowiązań,
c. o podmiotach powiązanych,
d. dot. Finansowania,
e. plan rozwoju przedsiębiorstwa.
f. oświadczenie majątkowe

10. Dokumenty związane z udzieleniem pomocy de minimis.

Nazwa i adres Banku i Oddziału (pieczątka)

Imię i Nazwisko

Tel. kontaktowy

E-mail

Doradca Wnioskodawcy

Stwierdzam zgodność danych z przedstawionymi dokumentami Wnioskodawcy.

………………………………………………………………………………….
(podpis i pieczęć Doradcy)
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)

Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.

OŚWIADCZENIE*

Ja

………………………………………..

PESEL:

…………………………

zamieszkały/a

………………………………………………………………….
miejscowość, ulica, nr domu, lokalu

przedsiębiorca będący osobą fizyczną / członkiem organu zarządzającego / wspólnikiem** oświadczam, że nie zostałem prawomocnie
skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi
pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

……………………………………………………….
(data i podpis)

Niniejsze oświadczenie stanowi integralną część Wniosku o udzielenie poręczenia z dnia

…………………………….

* oświadczenie wypełnia:
- w przypadku Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną - osoba fizyczna,
- w przypadku Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną oraz spółki cywilnej - każdy wspólnik oraz każda z osób, która jest członkiem
organu zarządzającego
** niepotrzebne skreślić.
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)

Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.

OŚWIADCZENIE
o stanie należności i zobowiązań

Oświadczam, że:
nie posiadam należności ani zobowiązań przeterminowanych
Należności

Zobowiązania

Wartość ogółem

Wartość ogółem

w tym przeterminowane

w tym przeterminowane

1-30 dni

1-30 dni

31-90 dni

31-90 dni

91-120 dni

91-120 dni

powyżej 120 dni

powyżej 120 dni

Stan na dzień:

Stan na dzień:

Wyjaśnienie sytuacji pojawienia się należności/ zobowiązań przeterminowanych:

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

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)

Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.

OŚWIADCZENIE*
o podmiotach powiązanych

Oświadczam, że:
nie istnieją podmioty powiązane ze mną jako Wnioskodawcą,
Imię i nazwisko lub nazwa

(zgodnie z dokumentami rejestrowymi)
Adres siedziby

UWAGI
Dane podmiotu za ostatni pełen okres sprawozdawczy
Okres sprawozdawczy
(od… do…)

Liczba osób zatrudnionych

Obrót roczny

Bilans roczny

(w zł)

(w zł)

W przypadku istnienia podmiotów powiązanych, proszę o wypełnienie Załącznika nr 8.

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)

* w przypadku występowania więcej niż jednego podmiotu powiązanego – załącznik wypełnić oddzielnie dla każdego podmiotu.
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)
Załącznik nr 4 do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.
OŚWIADCZENIE
Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie poręczenia w ramachproduktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.
Wnioskodawca oświadcza, że:
1) jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą spełniającym warunki określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
17.06.2014r.,
2) nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację
przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
3) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz
ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
4) jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
posiadającą siedzibę lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Województwa Zachodniopomorskiego;
5) nie jest wykluczony, stosownie do 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 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym i Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
6) nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie
podlegają osoby uprawnione do jego reprezentacji;
7) nie jest podmiotem, w stosunku do którego ARMS lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i
pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub
mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Operacji;
8) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;
9) nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajdujące się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania
naprawczego;
10) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
11) w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź
wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w punkcie powyżej;
12) nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
13) zapoznał się z obowiązującym Regulaminem udzielania poręczeń, akceptuje jego zapisy i potwierdza spełnienie warunków tam
określonych;
14) zobowiązuje się do przedstawiania informacji, w formie oświadczeń, na wszystkich etapach finansowania, w tym po jego
zakończeniu, w zakresie efektów udzielonego wsparcia;
15) posiada zdolność kredytową;
16) w przypadku podjęcia przez ARMS decyzji pozytywnej - Oświadcza, że jest właściwie umocowany i posiada prawo i wszelkie zgody
do skutecznego zawarcia umowy o udzielenie poreczenia, stania się jej Stroną, a także jej wykonania, a osoby które będą wymienione
w umowie mają wszelkie niezbędne uprawnienia i zgody właściwych organów do zawarcia umowy w jego imieniu;
17) jego siedziba znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)
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Szczecin, dnia
Załącznik nr 4A do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.

O Ś W I A D C Z E N I E - warunki kredytowania Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie poręczenia w ramachproduktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.

Wnioskodawca oświadcza, że:

1) kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:
a. finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych;
b. Kredyty, które mają na celu m.in. stworzenie nowych miejsc pracy;
c. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;
d. zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem
realizowanego przedsięwzięcia. W przypadku leasingu Jednostkowym Poręczeniem mogą być objęte wyłącznie Umowy dotyczące
leasingu środków trwałych, pozyskiwanych przez Odbiorcę Ostatecznego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
zawierające zobowiązanie Instytucji Finansowej do przeniesienia tych środków trwałych na Odbiorcę Ostatecznego po zakończeniu
trwania umowy leasingu.
e. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP i zwiększenia zatrudnienia;
2) kredyt nie zostanie przeznaczony na:
a. refinansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych
funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
b. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji kredytowej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
c. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych; spłaty rat tzw. leasingu zwrotnego;
d. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Odbiorcy Ostatecznego z wyłączeniem podatku VAT;
e. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem określonym w punkcie 8 i 9;
f. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i
wyrobów tytoniowych;
g. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
h. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
i. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
j. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich
wygranych;
k. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających,
substancji psychotropowych lub prekursorów;
l. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
m. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do
dyrektywy 2003/87/WE;
n. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im
inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
o. inne cele, których finansowanie jest wyłączone na mocy innych właściwych przepisów;
3) kredyt nie będzie miał charakteru odnawialnego, w tym formy odnawialnej linii kredytowej ani pożyczek typu mezzanine, długu
podporządkowanego czy pożyczek quasi-kapitałowych;
4) kredyt nie zostanie przeznaczony na nabywanie pojazdów przeznaczonych do drogowego transportu towarowego przez
przedsiębiorców wykonujących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;
5) kredyt nie został uprzednio wypłacony, a w przypadku leasingu - nie doszło do wydania przedmiotu leasingu.

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)

Załącznik nr 5 do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.

OŚWIADCZENIE
dot. finansowania

Oświadczam, iż w związku z udzieleniem poręczenia nie nastąpi nakładanie się dofinansowania przyznawanego z Funduszy
Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub
zagranicznej.

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)
Załącznik nr 6 do Wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.
PLAN ROZWOJU DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA*
(Dotyczy kredytów obrotowych)

Pytanie

L. poj.

Odpowiedź

1

Czy kredyt zostanie wykorzystany na cele przyczyniające się do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy?

2

Czy kredyt zapewni wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników?

3

Czy kredyt pozwoli na udoskonalenie, ulepszenie dotychczasowego produktu / usługi?

4

Czy kredyt przyczyni się do rozszerzenia skali i zasięgu działania firmy?

5

Czy kredyt spowoduje wprowadzenie nowego, dodatkowego produktu/usługi do obecnej oferty?

6

Czy kredyt zostanie wykorzystany na działania mające na celu dokonanie zasadniczych zmian procesu
produkcyjnego lub zmiany w sposobie świadczenia usług?

7

Czy udzielenie kredytu sprawi, że firma rozpocznie/ będzie kontynuowała prace badawczo– rozwojowe
służące opracowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych?
(róznież informatyzacja/ działanie na rzecz ochrony środowiska)

8

Czy kredyt wykorzystany zostanie na zakup patentów/ licencji, które pozwolą na wdrożenie nowych
technologii?

9

Czy kredyt polepszy sytuację przedsiębiorstwa na rynku pod względem jej konkurencyjności?

10

Czy kredyt zaowocuje wzrostem przychodów i polepszeniem wyników przedsiębiorstwa?

11

Czy kredyt przyczyni się do uzyskania certyfikatów (np. ISO) oraz przyznania norm jakości?

Uwagi: Cel szczegółowy:

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)

Stwierdzam zgodność ze stanem faktycznym, jednocześnie kwalifikując Wnioskodawcę jako potencjalnego odbiorcy poręczenia w
ramach produktu finansowego "Reporeczenie" dla MŚP.

* załączany w przypadku kredytów obrotowych
…………………………………..………..…………………………………….
(podpis i pieczęć Doradcy oraz pieczęć Banku)
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Szczecin, dnia
(rrrr-mm-dd)
Załącznik 7 do wniosku o udzielenie poręczenia w ramach produktu finansowego "Reporęczenie" dla MŚP.
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS
na podstawie art. 1 Załacznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. Uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r. str. 1 z późn. Zm.; dalej
Załacznik I)
1.

Nazwa Beneficjenta:

2.

Dokładny adres:

ulica:
numer domu:
numer lokalu:
kod pocztowy:
miejscowość:
powiat:
województwo:

3.

Wartość projektu

4.

Wydatki kwalifikowalne

5.

Wnioskowana kwota de minimis

6.

Tytuł, miejsce, cel realizowanego projektu

7.

Opis realizowanego projektu

Zachodniopomorskie

Opis rezultatów realizacji projektu
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu
Planowana data zakończenia realizacji projektu

………………………………………………………
(pieczęć Wnioskodawcy)

…………………………………..………..…………………………………….
(podpis Wnioskodawcy/osób upoważnionych do reprezentacji)

W załączeniu przedstawiam:
1) informację o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go
lata kalendarzowe lub
2) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata
kalendarzowe
3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
4) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową beneficjenta pomocy
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Załącznik A do wniosku o udzielenie poręczenia.
Pieczęć Beneficjenta

*OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że Podmiot
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
**1. w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych otrzymał pomoc de
I
minimis lub inną pomoc publiczną w następującej wielkości:

Lp.

Organ udzielający pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej
II
pomocy

Dzień udzielenia
pomocyIII
(DD-MM-RR)

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub umowy

Forma pomocyIV

Wartość
pomocy bruttoV
w PLN w EUR

1

(w razie potrzeby proszę dodać wiersze)

Razem pomoc:

0,00

0,00

** 2. w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych nie otrzymała pomocy de
minimis lub innej pomocy publicznej.
** 3. nie jest przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych Komisji Europejskiej dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, że na organizacji.
** 4. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem
oraz ze wspólnym rynkiem.

Ponadto oświadczam, jest mi znana treść art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), że w przypadku nie przekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy
publicznej, o których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro.

………………………………………………...…………...…………………….
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy / osób upoważnionych do reprezentacji)

………………………..……………
(data i miejscowość)

* Wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy publicznej otrzymanych w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego
oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych.
** Niepotrzebne skreślić.
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________________________________
I pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 (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 352/1 z 24.12.2013) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu
bieżącego okresu sprawozdawczego oraz dwóch poprzedzających go okresów sprawozdawczych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie Wniosku
nie przekroczy równowartości 200 000 euro. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap
ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. Udzielenie pomocy de minimis musi być potwierdzone wydaniem zaświadczenia o jej udzieleniu.
Zatem Beneficjent powinien wykazać w powyższym oświadczeniu każdą pomoc otrzymaną we wskazanym w oświadczeniu okresie, co do której Beneficjent
otrzymał zaświadczenie potwierdzające udzielenie pomocy de minimis.
II Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
III dzień nabycia przez Beneficjenta prawa do skorzystania z pomocy (dzień podpisania umowy lub wydania decyzji, na podstawie których nastąpiło
udzielenie pomocy), a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego – na zasadach
wymienionych w art. 2 pkt.11 lit. a-c ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
IV 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 (katalog form pomocy znajduje się w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o naleŜnościach przedsiębiorców z tytułu
świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr196, poz. 2014)).
V Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355),
wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
VI Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) - równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (do obliczeń wykorzystujemy kurs euro podany z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,
po przeliczeniu na złotówki zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku).
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