
 

 

 

 

 

 

Inwestor        Nekla, dnia ………………………….... 
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy) 

 

 

………………………………...................... 

Adres do korespondencji 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że: 

 TAK NIE 

1. jestem beneficjentem pomocy de minimis*   

2. jestem beneficjentem pomocy de minimis  w rolnictwie/ w rybołówstwie*   

3. nie jestem beneficjentem pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie/rybołówstwie*   

* - należy zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak „X” 

 
Łączna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych wyniosła łącznie 

………………..….… €  

(słownie: ………………………………………………….. EURO). 

Proszę wypełnić, jeżeli w pkt 1 lub 2 zaznaczono odpowiedź TAK: 

 

……………………………..     …………………………………….. 
(miejscowość i data)         (podpis wnioskodawcy) 

 

Uwagi: 
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy  

z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 362 ). 

 
Niniejsze oświadczenie składa podmiot ubiegający się o dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania w budynku 

przeznaczonym na prowadzenie działalności gospodarczej ubiegającego się o pomoc de minimis, pomocy de 

minimis w rolnictwie oraz de minimis w rybołówstwie przedstawiając w załączeniu: 

 

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go 

latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz 

pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie. 

- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. 

zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz 810). 


