………………………………………….

Cisek, dnia ………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………
Pesel

…………………………………………..
NIP

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania związanego z
usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych to jest w okresie od dnia ….………………………..………… do
dnia……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

nie otrzymał(a) pomocy de minimis.

…………………………………….…………………
(Podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia)

Pouczenie
Do złożenia oświadczenia zobowiązane są podmioty ubiegające się o Pomoc de minimis.
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 (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U z 2018 r. 1600 ze zm.).

………………………………………….

Cisek, dnia ………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………
(adres wnioskodawcy)

…………………………………………
Pesel

…………………………………………..
NIP

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
W związku z ubieganiem się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania związanego z
usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest,
Oświadczam, że w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go
lat kalendarzowych to jest w okresie od dnia ….………………………..………… do
dnia……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)

otrzymał(a) pomocy de minimis o następującej wartości:
Lp Nazwa podmiotu
Podstawa prawna
Dzień
Wartość pomocy brutto
. udzielającego pomocy otrzymanej pomocy* udzielenia
w EUR
pomocy (dzień – w PLN
miesiąc - rok)**

RAZEM

…………………………………….…………………
(Podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia)

Pouczenie
Do złożenia oświadczenia zobowiązane są podmioty ubiegające się o pomoc de minimis.
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 (ustawa z
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U z 2018 r. 1600 ze zm.).
* Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
** Należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt.11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

