……………………………………

……………………… dnia ..........................

(imię i nazwisko)

…………………………………….
…………………………………….
(adres zamieszkania/siedziby)

OŚWIADCZENIE
W związku z zasadami pomocy publicznej określonymi w 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE)
2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z
22.02. 2019, str. I).
Rodzaj prowadzonej działalności:
 działalność rolnicza
 działalność w rybołówstwie
Oświadczam (-y), że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających rok bieżący,
 Nie otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie*
 Otrzymałem/am pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc de minimis w rybołówstwie* w następującej wysokości:
………………………………, stanowiącej równowartość ……….………euro, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Dzień
udzielenia
pomocy

Organ udzielający
pomocy

Podstawa prawna udzielenia
pomocy
(nr zaświadczenia/decyzji)

Forma
i przeznaczenie
pomocy

Wartość pomocy

PLN

EURO

1
2
3
4

……………......................
(podpis)
*Niepotrzebne skreślić
Objaśnienia:
1)
Dzień udzielenia pomocy - podać dzień udzielenia pomocy wynikający z decyzji lub umowy;
2)
Podstawa prawna - podać tytuł aktu prawnego stanowiącego podstawę do udzielenia pomocy (informacja zawarta jest w preambule
decyzji lub umowie);
3)
Wartość otrzymanej pomocy - podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto określony w decyzji lub umowie;
4)
Forma i przeznaczenie pomocy - wpisać formę otrzymanej pomocy, tj. dotacja, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie lub
umorzenie z podatku lub opłat, refundacje w całości lub w części, lub inne. Należy również wpisać, czy koszty, które zostały objęte
pomocą, dotyczą inwestycji w gospodarstwie rolnym lub rybołówstwie, czy działalności bieżącej;
5)
Wartość pomocy brutto – podać wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych
formach, np. określoną w decyzji lub umowie.

