Załącznik 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej

działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Kreator” – kompleksowy
projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dane identyfikacyjne beneficjenta pomocy
(NIP, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS
na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.,s.1).

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art.
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.)
oświadczam, że nie otrzymałem(am) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie.
W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia niniejszego oświadczenia do dnia udzielenia
wsparcia pomostowego uzyskam pomoc publiczną de minimis, zobowiązuję się do
niezwłocznego powiadomienia Stowarzyszenie Euro-Concret o wysokości uzyskanej pomocy.
W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej
lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z
późn. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy
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publicznej i de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa,
może, w drodze decyzji, nałożyć na podmiot lub osobę karę pieniężną do wysokości
równowartości 10 000 EURO, zgodnie z art. 44 ust. 1 tejże ustawy.

…………………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis beneficjenta pomocy
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