Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. l)

A. Informacje dotyczące podmiotu,
któremu ma być udzielona pomoc de
l)

Al. Informacje dotyczące wspólnika spdtki cywilnej
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis
w związku it dtiatalnoicią prowadzoną w tej

l) klentyfiliator' podatkowi»v NIP podmiotu

spółce"
la) Identyfikator podatliowy NIP wspAlnika*'

2) Imię i natwisko albo natwa podmiotu

Za) Ifnię i natwKko albo nanwa wspćlnilta

minimis'

L
3) Adres miejsca tamiesikania albo adres siediiby
podmjotu

3al Adm miejsca tamiesłkania albo adm stedłiby wipólnili.

4) Identyfikator gminy, w której podmiot nw infejsce
zamieukania albo yedzibę*'

5) Forma prawna podmiotu81
pnedsiębiorstwo państwowe

D

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

jednoo'wbowa spotka jednostki samonqdu terytorialneg&, w roiumieniu ustawy t dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Di. U. t 2011 r. Nr 45,poi. 236)
spółka akcyjna albo spdlka t ogranicioną odpowt»diialnoic(ą, w itosunhu do których Skarb Państwa, jednoitka
samonqdu terytorialnego, pnediięblontwo państwowe lub jednooiflbowa spAłka Skarbu Państwa i^
podmiotaini. które posiadają uprawnienia takie Jak pnedsiębiorcy dominujący w roiumieniu prtcpisxSw ustawwy t
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Ca. U. Nr SO, pot. 331, ł pdżn. nn.)
jednostka sektora finansów pubiiunych w roiumieniu pneplsów ustawy t dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnaniłch
publlunych (Di. U. z 2013 r. pd. 885, x pdtn. xm.)

D

inna (poda; Jaka}

6) Wielkoić podmiotu, łgodnle i ułącłnikfem t do roiportqdienia Komisji (UE( nr 651/203,41 dnia 17 aerwca 2014 r.
uinaj^cego niektóre rodiaje pomocy za igodne i rynkiem wewnętnny"" w łastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Ol. Un.
UE L 187 ł 26.06.2014, Łtr. l)51
mlkropnedsiębiorca
mały przedsiębiorca

D

iredni przedsis biorca
inny pnedsiębiofca

7) Klasa daałalno^ci, zgodnie 2 rotporządieniem Rady Minirtrów i linia 24 grudnia 2G07 r. w sprawte Potsktej Klasyfittacji
*)
Dłlalatnotei (PKO) (Dz. U. Nr 251, póz. 1885, t póin. tm.)"
8) Data utwonenia podmiotu
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9) Powiąiania i innymi pnedsiębiorcami"
C»y pomiędzy podmiotem a Innymi pnedsiębiorcami istnieją powiątania polegające na tym, że:
a) (eden pnedsi^biorea posiada w drugim więksioiź praw gto&u?
b( jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać więkstosć uł&ntiów organu
zari^tfaajqcego lub nadzorującego Innego prtedslAblorcv?

c) jeden pnedsięblorca ma prawo wywieraf dominujący wpływ na innego pnedsl<błorcę zgodnie
z umową lawartą t tym pnedsiębioTC^ lub Jego dokumentami zatożycielskimi?
d) jeden pnedsiębiorca, który jest akcjonariusiem lub wspólnikiem innego pnedsiębiorcy lub jego
crionkiem, zgodnie ł porozumieniem t innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub ułonkami tego
pfiedsiębiorcy, samodilelnie kontroluje więksioif praw głosu u tego pnedsiębiorcy?
e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ie stosunków opisanych powyżej poprzet jednego
innego pfiedsiębiorcę lub kilku innych pnedsiębiorrów?

Qtak Qnte
Qtok Qnle
]tak j|nie

D^

nie

a^k a.-e

W priyptidku !9inauenia przynajmniej jedtiej odpowiedii twierdiqtej, nateiy podaŁa) identyfikator podatkouvy NIP wszystkich powiąianych i
podmiotem pnedsięblorcdw

b) ląuną wartość pomocy de miniiTtii udłielonej w bieźącyin
roku podatkowym oraz w dwóch popnedzających latach

podatkowych wsiyitkim powiąianyro i podmiotem

oriedslebioreom
10) Informacja o utwonenlu wnioskodawcy w wyniku podtiatu Innego prtedsiębforey lub połącienta ł innym
pnedsiębiorcą, w tym pnei pnejecie innego pnedsięblorcy

Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego orai w okresie dwóch poprzedzajyych lat podatkowych:
a) powstał wskutek polącienia się innych pnedsięblorców? | |tak

Qnie

b) praejąl innego przedslĄbiorcę? | |t»k

Inie

c) powitał w wyniku podtlału innego pnedtisblorcy? | |t»k

Qnle

W pnypadku zainauenia odpowiedri twierdzącej w (it. a) tub b) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP ws.iystliich połączonych lub
pncjętych pnedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udłielonej w bielącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach

J

podatkowych wsiystkim potąuonym lub pnejstym

pnedsiębiorcoin ł
W przypadku zainaczenia odpowiedzi twierdzącej w tit. c) należy podaf:
a) Identyfikator podatkowy NIP pnedsiębiorcy pried
podziatem

b) tqcrn^ wartośi pomocy de minimls udłielonej w bieżącym
roku podatkowym ora; w dwóch popnedzaj^cyth latach
podatkowych praedslęblorcy istniejącemu pried podilałem

w odniesieniu do driałalnośti przejmowanej prwi podmiot*'
Jeśli nie jest moiliwc ustalenie, jaka ci^f pomocy de minimn uzyskanej pm pnedsięb<"orcę pned podiiałem
prieinaczona była na dłiałatnoić prae)ętą paez podmiot, naleiy podac:
- łączną wartoAź pomocy de mlnlmls udtlelonej w bieżącym
roku podatkowym orał w dvwch popnediających latach

podatkowych prtsdtlębiorcy pried podiiatemu
-waność kapitału praedsiębiorcy pned poddałem (w PtN)
-wanow kapitału podmiotu na moment podiiahł (w PLN)
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B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona
pomoc de minimis9
l) Ciy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do obj<cia postępowaniem upadtoiclowym?

D" D-

2) Ciy podmiot bodący pnedsl^biorcą Innym nii mikro-, mały lub średni tnajdujc się w sytuacji

Dtal< Dnie

gorsie] niż sytuacja kwalifikująca się do oceny ItredYtcwej B-101?

l nie dotyuy

3) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat popnetfaających dłień wystąpienia i wnioskiem o
udtielenie pomocy d« minimis:
a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

Inie
Qtak
D*ak Dnie

b) obroty podmiotu maleją?

c) twięksłeniu ulegają zapasy podmiotu lub ntewykonystany l |tak l lnie
potencjał do swiadcienia usług?

d) podmiot ma nadwyżki produkcji ?

Itak

Unie

e) imniejsM się pnepływ środków finansowyih?

Itak

Inie

f) iwięksta się suma ia<«uienla podmiotu?

|tak

Inte

g} roiną kwoty odsetek od łobowl^zań podmiotu?

0,k

h) wartoić aktywów netto podmiotu tmntejua się lub jest | Itak

nie

nte

zerowa?

i) łaiitniały lnn< oko<ictno<cl wsloiul^ce na trudności w | Itak | lnie
ukresie płynnoici finansowej?
ieśli tak, naleły wskaiaf iakie:
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C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot,
któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma byf udtielona pomo< de minimis, prowadtl diiatalr»oić:
Itak

l) w sektorze rybołówrtwa i akwaliultury ?
2) w dłiedtinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w taląuniku l do

nie

Qtak Qnie

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejstfiej?

3) w diiediinie pnetwanania i wprowadiania do obrotu produktów rofnych wymienionych w
lałąaniku l do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
4) w sektori® drogowego transportu towarów?
Jeśli tak, to uy wnioskowana pomoc b^dtie pneitnauona na nabycie pojaidów

]tak f-~]nłe

]tak f—]nie
]tal( I|n)e

wykonystywanych do iwiadcłenia usług w zaltresie drogowego transportu towariSw?
5) Ciy wnioskowana pomoc de minimis przeinauona będiie na diiałatność wskazaną w pkt ł-4? Qtak
6) W prrypadku zainac»n(a odpowiedzi twierdzącej w pkt l, Z tub 4 czy tapewniona }est

rołdtielnośź rachunkowa unieino.tliwiająca pneniesienie na wskaianą w tych punktath
d2iałalno« korzylcl wyntkajqcYch i uiyskanej pomocy de mintmls (w Jaki iposób)?
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Qnte
Dtak Dnle
|nleck>tyc2y

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów,
na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis
Cxf wnicwkowana pon»0t de minimis icstanie pneinaczona na pokrycie dających si^

I|tak [|nte

zidentyfikować kosrtówił?

Jeśli tak, uy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otnymał

[~]tak [~]nle

pomoc inną niż pomoc de minimte?

Jeśli tak, należy wypełnić ponfżsią tabelę w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de mininnit oraz pomocy de minimis na
te same koszty.

i,
3
a

I

Ii

Is I
Ii

Ł|

I

i

5
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2

j
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ifi
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Strona 5 z 7

s

Jeżeli w tabeli wskazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić
pkt 1-8 poniżej:
l) opis pnedsięwzięcia;

2) kosity kwalifikujyc się do obj<;cia pomocą w wartości nomfnalnej J idyskontowanej orai ich rodtaje;

3) maksymalna dopusiualna fntensywnoić pomocy;

]
4) intensywnoM pomocy już udaelonej w rwiązku t koiaitamf, o ktdłych mowa w pkt 2:

S) lokalitacja pnedsięwłlęcia:

6) cele, ktdn mają być oslągnl<te w iwiqiku 2 reatliacjq prwdslęwilęda:

7) etapy realtaacjl pnedslęwilęcla:

S) data roipouęcia i zaltortctenia reatitacjl pnedsięwłtęcia:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i narwisko

Numer telefonu

Stanowisko słuibowe

Data i podp<s

J
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II W privpAdku i;d'i'o powoc de n" n;miswf>ot'iuje*'spńlnik.ii!>oft.i<:r*iLn^i,idwnei ilfco partr«i'i!i>ti al&o ko'nplemei'ta.'iuii spolh.! hon'indylowei ^.tx> komandłtow:'
-^kc^jnej nielxd^y rtcionafiuuem, w ;Vfi<;l(u t diiatalnoicig OfowłdiOfl^ w te) tfxi<ce. w fornnulanu podait 5l< Informaci? dotvci*ce lei spoHd, V/ prTypłdtu spolk.
trwilrwj nal^ry podać NlP wj ipollti, n.i;w^. pod lak^ i.pc<k.> funlltjonuie na r^nku. ora; mii*j»ce prowłdienia łfaialłlnosc'. ł w pT^padku lyaku narwy i mieiKł
prowłdrenił dTWfatnoUi imion? i n^.'vii^h.i or*; sijrvVf wyy^kich włtrttn-tow tfl yx^llci.

) l Wypełnił w wv'3C»ni<- «" iwr^pgfilK'. gdy o pomcx df min<inis wni<»l(Uji? v-spolnili łiwłki cyMiilnci, j.łwnfj albo partt]<nh<ei altła lio<Tłpl?m»nt,inuM ;pÓ<lu

kom^ndytowcj alto koniarwtytowo-akcyjne] nicti<d,(ty i>kcion»'iuu('m. w ;wi«l(u < d<Mtalnoicii| (ir<»»j*tfion< w trj llxMcr Itwlajr w; m1ormai.it ctotyci^cc tfg°
wspólnika albo komp<<Twnl.inu»j).
11 O ile fKKiłda i<t<'ntyfilt3<oi- poitłtkowy "IP-

<) WpiKWti<'>i")""WY<roweoKiłClwen»<t<iinB«»i(wróbokr(ilor»y w roiporiylieniu Sady Ministrów? dnia 1S irwtma 1996r wspr»wi«sr<;Tgó<owychMS3<)
prowjidicfiia, itałDwanił i uilot.l^pni^ni.i kr;t;owfgo rcfttłtni ufs^dowcgo pod?uitv l<try<Dn<alnego kraju <?rar tw^Zianych i lym <?tK?wt^;kow w^anow adrlifn^tracp
r^.jdawe) i jćdnoMck s*tnnor^dlu te-rytoriAlnc^o <Dł. U. Nr 157, ftot. 1031, t yótn. ;»n.l. Lrtłd identYfik^iarów gmin ińdidujł? ii< na1sł RkŁ»ftt*rft<(<łwe'j
l'ttp://»wt».uokik.|{Ot.pl/tpc«!Ad;anie_spraiwoiddn_2_»ivkQrj<-s<dnje<n_aplilu>cji_ihrimp.php.
51 tiina(l» iis wtaiciw^ potvci< ina^ie<n x.

6) Pdd.łjeuł; kUw^<fc»łti»)nolŁ*,w fwt^;-ku ł któr^ podm'iOl ubiLtgrfti^ opamoc df mir»imK. Jfieli br.tk je»t moxliwoici uilafcnfitjedłKj ukKj d2ijrf*ln<^cr, poddjc iit{' kl>*-<<,'
WD W| diiAtłlnoki, lilóri g<weru|« n»j«n<kuy pfr^chód.

71 /a t)<x*'i»i'*'w nie uw*i» vę B0dmk?tow. w prtvp»tfku któr»ch powigoniy wy^Kpuje i«ivl<c;ni< »» poirfdnictwrm organu Bublicłnego, i»p, Skartni Płńrtw*, (nlno'.tk
(jmor^^du (erylonatnłftO.

11 Podaje si< walo<< północy w euro oblicioną zgodnie i art. 11 uit i uilawy l dnu i0 kwietnia 2004 r. o p<K<spowanlu w sprawach dotyci»cych pomo<y puWICi"ei.
rOTpo'l«il<'"'en» lady M iniitrow wydanym na potfstłtKtearł lluit 2 tej urtawy oral wlMdwymi pntpiMm u'ujnymi

»1 Wypełnił si< |edyflie w pnypłdku podmiotów, którynn ma liyt udiietonł pomoc de minimls, do oblic;?nia włrtotcl klółei konieczne jeit uitalenle <h itopy
•?łer<ncyin<l fll, w forrMełakitj )ak; ponczlii. gwarancie, od'oczenia. rozłoaenia na ratv), i wvHtt(iem podmiotów, ktdrv'"00"toc de'nlnim^ ma być ud(«elona na
?o<ti<awie łrt }** yrtgwy l dnia 8 młjł 1997 r o ix>rę<;enia(h 1 gwaranciłch udlt'anych pntt Sl<łrb Cłnstwa orw niekt0<< <wobv prawne |0i. U ; 2012 r poi 6S7,
&*łn. im,) gr<i» t>i;di»cy.h o»obami firycTnymi, któ<Ty n,i diim rioK'ni* informacji okmtonych w nmiitiłym ro»porTqd<cniu nw roipocł^li prow.Klicni,) dii»l»ln<wci
[o%pcAirc^cj-

10) Ocenj kredytowA 8- oin^C2ł wyiiDkie rYiyka kfedylinre. Zdolnoit (to obi»i»gi iobowi^;jft nin«i!|<! jcdvnit! pny apfły».i|4cych wjruiik^ch ^ewnijłfHiych. Połiom
itliyskania Witfiyitłnosci w priytMdku xiyil^pifnia nieThypfłCłtnoici jłil tredni lul» itisti.
11 Dotyczy wyf+tinic producenlów.

.2)Oł»CWl>'oipon^d!e-n-trpPariafr<n|u(uropeiskieiiOi ladyfutłnr li?9/201izdni9 II grudnia !011t »sprłw<wspólneior|lłni,'acii rynków produktów
^bołowstwa > aliwakultur^, imeniaj^cym ro;pori<d;cni» B,idy |WE] n' 1184/;0a6 i (*(,* nr 1;;4/;009 orłł U('hyl»j<|cym roiporzłdifnic Kady |WEI nr 104/2000 (O;
/F2.UEL.lS4tró.».TOt3.tU.l).

.3) Roidtielnosc rachunkowfa oiireiloflej d;ia<ainoici goi.podarctĄ polegd M prowid^eniu odrębw) ewideftŁji dla te) diOralnoiti gotpodarucf w^t pfłiłnifloihym
łfiypisywaniu o^'vchodo» i kositów na podstawie koflie'kwenłfl< stosowanycn i ni<ii<c'ych obieklfwie uiau<tn<nie nnrtod, ł także akreiieniu w dokumentKft, o
;tór<| mewa w art. 10 ustaw; i dnia 29 writirK 19W r, o r»chiint;o>wHci (Oz. U, 2 2013 r poi 330. l póżn. ;m |, zasad prowłdzenił odręOrti ewidefloi o'»i
netod pnypiiywarMg koulów i B'';y<-bo<)ow

.4) Wypp'ni.i '>i<; jga^nii- 7 In'.trukcjq wypctn-^ni;* l.iii<ł!i w cjt^n D łamuiiiT-).
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Instrukcja wvpetnienia tabeli w części O formularza
iNależy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład,
Ijeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją
inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia
pomoce, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.
l. Dzień udzielenia pomocy (koi. 1} - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy
1 dnia 30 kwietnia 2004 r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot iidzielaj^cy pomocy (koi. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy.
W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do
otrzymania pomocy wyfącznie od spełnienia przestanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (koi. 3a i 3b)
Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej
pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.
Podstawa prawna - informacje podstawowe

Podstawa prawna - informacje szczegółowe

3a

3b

pr;epis ustawy

brak*

przepis ustawy

pnepis aktu wykonawciego
przepis aktu wykonawczego

przepis ustawy

decyzja/uchwata/
umowa-symbol

pr2epis ustawy

decyzja/uchwatg/umowa -symbol

W pr2ypadku braku <iktu wykonawczego, decysji, uchwaty l umowy należy wpisać okre<le"W „brak"-

Koi. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kolejności; datę i tytuł oraz
oznaczenie roku (numery) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana, oraz oznaczenie
przepisLi ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret),
Koi. 3b Podstawa prawna - informacje szczegółowe -jeżeli podstawa udzielenia pomocy byt akt wykonawczy
do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytut aktu oraz
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany, ora; przepis aktu
wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejnoici: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt
3owinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w koi, 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego
aędącego podstawą prawna udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak". Jeżeli podstawą udzielenia
3omocy była decyzja, uchwala lub umowa, należy podać symbol określajęcy ten akt; w przypadku decyzji lumer decyzji, w przypadku uchwały- numer uchwały, w przypadku umowy-numer, przedmiot oraz strony
jmowy. W pr2ypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawnq udzielenia pomocy, należy
wstawić określenie „brak".
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|4. Forma pomocy (koi. 4) - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwa formę pomocy,
Kod

Forma pomocy
T^
dotacja

^
Al. l

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

A1.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych tub realizacją ich zadań

A1.3

statutowych
refundacja
rekompensata
zwolnienie z podatku
odliczenie od podatku

A2.2

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości

AŻ. 3

Al .4
A1.5
AZ.l

podatku

obniżenie wysokości opłaty
zwolnienie z opłaty
zaniechanie poboru podatku
zaniechanie poboru opłaty

AZ.4
A2.5
A2.6

A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.8

umorzerite odsetek od zaległości podatkowej

A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty)

A2.10

umor;enie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wptaty)

A2.il

umorzenie kar

A2.12

oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od

A2.13

oferowanych na rynku

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub
ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
umorzenie kosztów egzekucyjnych
jednorazowa amortyzacja
umorzenie kosztów procesu sądowego
wniesienie kapitatu

A2.14
A2.15

A2.16
A2.17

pożyczka preferencyjna

Bl.l
B2.1
Cl.l

kredyt preferencyjny

C1.2

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

C1.3

pożyczki warunkowo umorzone

C1.4
C2.1

odroc2enie terminu płatności podatku

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami | C2.1.2
rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zslegtości podatkowej wraz z odsetkami | C2.3.1
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

C2<4

odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zalegfej opłaty (składki, wpłaty)

C2.4.1

wraz z odsetkami

rozłożenie na raty optaty (składki, wpłaty)

C2,5

rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) tub zaległej opłaty (składki, wpłaty)

CZ.5.1

wraz z odsetkami

odroczenie terminu płatności kary
rozłożenie na raty kary
rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
rozłożenie na raty odsetek
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C2.6
C2.7
C2.8
C2.9

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych
odroczenie terminu płatności odsetek
odroczenie terminu ptarności kosztów procesu sądowego
roitożenie na raty kosztów procesu sądowego
poręczenie
gwarancja
inne

C2.10
C2.il
C2.12

C2.13
Dl. l
Dl.2
E

5. Wartoić otrzymanej pomocy publicznej tub pomocy de minimis (koi. 5a i 5b) - należy podać:
d) wartość nominalną pomocy (jako całkowita wielkość środków finansowych będących podstawa do
obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki tub kwota odroczonego podatku) oraz
b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotaq'i brutto obijany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
wydanym na podstawie art, 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).
6. Prze;nac2enie pomocy publicznej (koi. G) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy
według poniższej tabeli.
Wystczegolnienie
l

A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjna
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemystowe

Kod
2

al.1.1
al.l.2

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace ro;wojowe

al.1.3

pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw
pomoc na techniczne studia wykonalności

al.2

pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

31.3
3l,4
al.5

pomoc na klg$try innowacyjne

al.6
31.7

pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

31.8

Pomoc na ochronę środowiska

pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych
(zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
EuropejskfCj), za$to$owanie norm $urowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm

a2.1

wspólnotowych

pomoc na nabycie nowych środków transportu spetniajqcych normy surowsze niż normy

a2.2

wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm
wspólnotowych

pomoc na wc2eśniejs;e dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym

a2.3
a2.4

pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej

aZ.5

sprawności, w tym pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł

a2.6

odnawialnych, w tym pomoc operacyjna
pomoc na badania środowiska
pomoc na ochrona środowiska w formie ulg podatkowych

a2.7
a2.8

pomoc na efektywne energetyczni? ciepłownictwo komunalne

a2.9

pomoc na gospodarowanie odpadami
pomoc na rekultywację ianieczyszczonych terenów

a2.IO

Strong 3 Z 5

a2.il

pomoc na relokację przedsiębiorstw
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami

a2.ł2
a2.13

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna
pomoc na zatrudnienie

a3
a4

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział matych i średnich
przedsiębiorstw w targach

pomoc na usługi doradcze

a5

pomoc na udział w targach

a6

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szwególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w

all

szczególnie niekorzystnej sytuacji

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych; zatrudnianiem pracowników

al2
al3

niepełnosprawnych
Pomoc szkoleniowa

szkolenia specjalistyczne
szkolenia ogólne

a 14. l

Pomoc na ratowanie

a 14.2
a 15

Pomoc na restrukturyzację

a 16

Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne

a 17

nadzwyczajne zdarzenia
Pomoc udzielana

zapobieżenie lub likwidację poważnych lakłóceń w gospodarce

a 18

charakterze ponadsektorowynn
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach
przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

a 19

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów

a20
a 21

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

a 22

Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych

a 23

regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie
sprzecznym i rynkiem wewnętrinym

Pomoc na nec; małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przer kobiety
B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna

pomoc na zatrudnienie

regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
pomoc operacyjna

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw

a 24
bl
b2
b3
b4
b5

C. INNE PRZEZNACZENIE

pomoc stanowiąca rekompensatę ;a realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarc2ym
pomoc de minimis

pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie t rozporządzeniem
Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc deminimis w sektorze transportu drogowego towarów
udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013
pomoc de minimis- stanowiąca rekompensatę za reali2aqę usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 360/2012
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D. PQMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
d2.1

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne
pomoc związana ; kredytami eksportowymi
pomoc na rozwój

d2.2

d2.3
d2.4

całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności prze; przedsiębiorcę
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyciajnYCh
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżące] dla jednostek objętych planem dostępu do

d2.5
d3.1
d3.2
d3.3

zasobów węgla
pomoc na inwestycje początkowe
SEKTOR TRANSPORTU

d3.4

ŻEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna

d4.1

pomoc na poprawę konkurencyjności
pomoc na repatriację marynarzy
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu
t.OTNICTWO

d4.2

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego
pomoc na usługi portu lotniczego
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności

d4.3

d4.4
dS.l
d5.2
d5.3

SEKTOR KOLEJOWY

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru
pomoc w celu anulowania d(ugów
pomoc na koordynację transportu
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU
SEKTOR ENERGETYKI

d6.1
d6.2
d6.3

d7
t

dS

pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku ; przedterminowym
rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych

d9

SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY

dlO
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Załącznik nr 2

WZO/?-FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE

MINIMIS PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ WYKONUJĄCEGO USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ W OGÓLNYM
INTERESIE GOSPODARCZYM [9]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez
przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczona w ogólnym interesie gospodarczym
Stosuje się do pomocy de mmimts udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr
360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsfębiorstwom wykonującym usługi świadczone w
ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. DE L 114 z 26.04.2012, str. 8)
Al. Informacje dotyczące wspólnika spótki cywitnej
A. Informacje dotyczące podmiotu
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis
któremu ma być udzielona pomoc de
w twiązku t dtiatalnoźcią prowadioną w tej

minimis11

l) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

spółce"
la) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika'*

2) Imię i nanvisko albo nazwa podmiotu

Za) lmi< l naiwisko albo nwwa wspótnika

L

J

3) Adres miejsca lamiestkania altw adres siedziby
3a) Adres miejsca lamlesikanla albo adres slediiby wspófnik.

podmiotu

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce

umiesikania altw siedzibę '

n
5) Forma prawna podmiotu1'
pnedsisbiorstwo państwowe

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

a
D

a
a

Jednoosobowa spółka jednostkf samoriądu terytorialnego, w roiumienlu ustawy t dnfa 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Ot. U. 12011 r. Nr 45, po*. 236)

spółka akcyjna albo spółka i ograniuon^ odpowiediialnoitią, w stosunhu do ktArych Skarb Państwa, jednostka
samonądu terytorialnego, priadsfĄbiorstwo państwowe lub Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa SĄ

podmiotami, które posiadają uprawnienia taltie, Jak pnedsiębiorcy dominujący w rotumienlu pnepfsów ustawy
t dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kontumentów (Di. U. Nr 50, p02. 331, z póin. im.}
Jednostka sektora finansów pubtictnych w rotumieniu priepitów ustawy t dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicinych {DL U. 12013 r. póz. 885, z pózn. im,)
inna (podać jaka)

L
6) Wlelkoiź podmtotu, i&odnit» ułąuniktem l do rozporiądienla Komisji (UE) nr 651/20141 dnia 17 uerwca 2014 r.
uinaj^cego niektóre rodtaje pomocY ta igodne z ryiikićm wawnętrżnym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Di. UrŁ.
UE L 187126.06.201fl, str. ł)*]
mikropfłedsiębiorca
maty pnedsiębiorca
średni prtcdtiębtorca

a

Inny przedsiębiorca

7) Klasa działalnoict, zgodnie t roiporządieniem Rady Ministrów t dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawte Polskiej KIasyflltacjł
D^ialalno-ici (PKD| (Dz. U. Nr 251, póz. 1885, z późn. im.)*'
8) Data utwonenia podmiotu
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9) Powiąiania t innymi pncdsiębiorcami''
dy pomiędiy podmiotem a innynni pnedsiębiorcami istnieją powiąunia polegające na tym, te:
a) jeden przedstębiorca poilada w drugim więkuośf praw głosu?

b) Jeden pnedsiębiorca ina prawo powołać tub odwołać więlu?ośc czlonltów organu

Qtak Qnte
]tak j|nte

lanqdtajqcego lub nadiorujqcego Innego prtedsięblorey?

c) jeden pnedsisbiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na inrego pnedtiębiwcę zgodnie
t umową zawartą t tym pnedsiębiorc^ lub jego dokumentami załoiycielsUmi?

Qtek Qnte

d) jeden pnedsięUorca, który iwt akcjonariuszem tub wspólnikiem innego pnedsiębiorcy lub jego

Qtak Qnfe

crionloem, zgodnie i porozumieniem t innymi akcjonariuizami, wspólnikami lub ciłonlomi tego
przedsiębiorcy, tamodiielnie kontroluje więksiość praw głosu u tego pnedsiębiorcy?
e) pnedsię biorca pozostaje w jakimkolwiek ie stosunkiW opisanych powyżej poprzei jednfrgo
innego prłedsiębiorcę tub kilku innych pnedslębiorców?

Qtak Qote

W przypadku zainauenia przynajmniej jednej odpowiedzi twięrdi^cej, natęży podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wsiystkich powiąianych t
podmiotem pnedsiębiorców

b) Iqczna wartość pomocy de minimis udifelonej w bietqcym
roku podatkowym wał w dwóch popnedłających lat3<h
podatkowych wsiystkim powiqunym 2 podmiotem

pnedsiębiorcom*
10) tnfonrocja o utwoneniu wniosliodawcy w wYniku podtiału innego przedstębtorcy Ivb potąuenia t ionym
przedsiębiorca, w tym prxei przejęcie Innego pnediięblorcy

Qy podmiot w ci%u bleiąecgo roku podatkowego orai w okresie dwóch popnedzaj^cyth lat podatkowych:
a) powstał wskutek połąuenia się innych prieds^biorcow? | |tak

Into

b) pnejął innego pnedsiębiorcę? | |tak

'nie

|tak

Inie

c) powstał w wyniku podiiału innego pnedsięblorcy?
W priypadku tainauenia odpowifrdti twierdzącej w lit. a) lub b) należy podaf:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych tub
pnejętych pnedsiębłorców

J

b) łacina warto<41 pomocy de minlmis udłielonej w bieżącym
roku podatkowym ora; w dwóch poprtedzających lata<h
podatkowych wsrystklm potoczonym lub pnejętym

praedsi^biorcołn"
W przypadku zatnacżenia odpowfedtl twierdzącej w lit. c) należy podafc

a) identyfilotor podatkowy NIP przedsisbiorcy pried

u

podziałem

b) łaciną wartróc pomocy de minimis udłielonej w bielącym

J

roku podatkowym oraz w dwóch popnedżających latach

podatkowych priedsiębiorcy istniejącemu przed podiiałem

w odrttesienlu do diialalnoici pnejmowanej pnei podmiot*'
Jeśli nie jest mołliwe ustalenie, jaka tt^it pomocy de minimis uzyskanej ftiiet prtedsiĘUorcę pried podbiałem
pnexnaczona była na cfłiałalnoić pnejętą pnei podmiot, nalery podat:
- łaciną warto^f pomocy <te minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch popnediających latach

podatliowych pnfrdsiębiorcy pned podziatem*'

- wartość kapitału pnedsjębiorcy pned pódl latem (w PLN) ^
- wartoić kapitału podmiotu na moment podiiału (w PIN)
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J
J
J

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona

pomoc de minimis9
l) Ciy, w pnypadku »półki akcyjnej, spółki ł ogrsniaona odpowledłialnością orai spdłlti
komandytowo-akcyjnej, wwysokoić nlepokrYtych strat prżewyżua S0% wysokości kapltatu

Itak

la rejestrowanego1*"?

Iniedotyuy

nte

2) Ciy, w pnypadku spółki jawncl, spAtkl komandytowe), spAłkl partfwnklej oral spółki cywilne},
vffsokott niepokrytych strat pnewyzsia 50% wYSokości jej kapitału wecHug ksi^g spółki?

[~]tak |~~|róe

3) Ciy podmiot spełnia kryteria liwalifikujqce go do objęcia postępowaniem upadłoźciowym?

Dtak Dnte
Qtak Qnie

4) Ciy, w przypadku przediiębiorcy innego nit mikro, mały lub średni, w ciągu ostatnich dwó<h lat
stoiunek długów do kapitału własnego był wt^ksiy niż 7,5 a stosunek łysku operacyjnego
powięksionego o amortyiacjs do odsetek był ninzy niż l?

Iniedotyuy

l nie dotyczy

5) W pnypadku iaznauenia odpowiedzi innych mi twierdiące w pkt 1-4, nalery dodatkowo

okreilii, ciy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat popnedzających diień wystąpienia ł
wniosltiem o udiielenie pomocy de minimis:
a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

D-k

nfe

b) obroty podmiotu maleje? | jtak

QnX.

c) iwięksieniu ulegają lapasy podmiotu lub ntewykonystany | |tak

|nte

potencjał do swtaitcienia usług?

d) podmiot ma nadwyżki produkcji f?

Itak

Inie

e) imniejsu się prrepływ irodków finansowych?

Itak

Qnl.

Q.ak

inie

ttak

nie

DItak

|nl*

|tak

ni«

f) zwiększa się suma ladłużenia podmiotu?
g) rosną kwoty odsetek od icbowiąiań piKimiotu?
h) wartość aktywów netto podmiotu zmniepia sis lub jest
terowa?

i) laistniaty inne okoliciEnosci wskBzujące na trudności w
zakresie plynnoid finansowej?
Jeśli tak, natęży wskaiai jakie:

6} Ciy pomimo wystąpienia okołicinoiei wymienfonych w pkt 4, podmiot fest <w stanie o<*)^ikaf
płynność finansowa?

Qtok Qnie
Iniedotyay

Jeśli tak, to w jaki sposób?
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C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzone} przez podmiot,
któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, którłmu ma by< udzielona pomoc de minimis, prowadil (irialalnośź:
Itak I |nla

l) w sektone rybołówstwa i akwakuiturY ?
2) w dłiediinfe produkcji podstawowej produktów folnych wymienionych w laląciniku l do

Qtak Qnie

Tralrtatu o (iinkcjoncwaniu Unii Europejslciej?

Qtak Qnie
Qtak Qnie
4) w sektorze węgtowym1"?
S) w sektorze drogowego transportu towarów?
Qtak Qnle
6) Ciy wnioitiowana pomoc de minimls pnMnauona b^drie na dtiałalnoś< wskazaną w pkt t-5? Qtak Qni<
7) W przypadku »atnac»n»a odpowiedzi twierdiącej w pkt l, 2, 4 lub S ciy lapewnlona }»st
Qtak Qnie
3) w dziedzinie przetwarzania i wprowa<t<ania do obrotu produktów rofnyth wymienionych w

załąuniku l do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

rołd-tielno^ rachunkowa unieinoiliwiająca prłeniesienie na wskaian^ w tych punktach
dłiałalnoić konyicl wynikających i uiyskanej pomocy de mtnlmis (w jaki iposób)?
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Intedotyay

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów,
na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis
Czy wnioskowana pomo< de minimis zostanie pneinguong na pokrycie dających się

I|tak ||nt€

ifdentyfikowaź kosztów?

jeśfi tak, czy na pokrycie tych samych kosrtów, o których mowa powyiej, podmiot otrzymat

D" D*

pomoc inną nii pomoc de minlmte?

łeśti tak, należy wypełnić ponizsiq tabelę" w odniesieniu do ww, pomocy innej niż de minimis orai pomocy de minKnis
te urnę kouty.

li
1^
a.

?

I

Is
*u

I

5

I

I

5

w

^1

I

I I

s

•s'

.5

I

•s

i
I

j

i

ii?

ill
,2
>c
o

5
s

-H
Q -H

^

o.

u»
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r<.

s

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić
pkt 1-8 poniżej:
l)

opis

przedsięwzięcia;

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej l idyskontowanej orai ich rodiaje:

3) maksymalna dopusiaalna tntensywnotć pomocy;

4) Intensywnotó pomocy Jut udriełonej w nriąiku i kositamt, o których mowa w pięt 2:

J
5) lokalitcicja przedsięwtięcia:

6} cele, które majq być osiąiniętc w zwiąiku i realfiacją pneduswii<da:

7) etapy realiiacji prtedsięwiięeu;

8) data roipoczęda i zakońctenla realiiacji pnedsięwii<cia:
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E. Informacja dotycząca rekompensaty otrzymanej z tytułu świadczenia usługi w
ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku 2, którą
podmiot ubiega się o pomoc de minimis
.ul
Ciy podmiot otnymal rekompensatę"'
i tytuht iwfadcienla ushigi w ogólnym
interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej ushigi, w iwiąiku i którą

Dtak D-

ubfega się o pomoc de mlnlmis?

W przypadku tarnacienia odpowiedzi twierdzącei należy wikaiaź:

a) w iwlqiku t jaką usług,) iwiadcioną w ogólnym Interesie gospodaruym utstała udilelona rekompensata^?

b) ciy rekompensata udtlelona lottata na warunkach okre^lonyth w
roiponądzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 i dnia 25 kwietnia 2012 r. w

Qfk Qnte

sprawie stosowania art. 107 t 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de nninimis pnyznawanej pnedsiębiorstwom

wykonującym usługi iwiaduone w ogólnym interesie gospodarczym?

F. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Numer telefonu

Imię i nazwisko

[
Data f podpis

Stanowisko slużbow

Strona 7 z

]

11 Wpr;vp*!!ku lidyopomoi: deiT." •niswnos<.uie*-spolnil' io<iri(icvwi!"ei,iawriei all>3 panncrsK; albokc'nple'merla-'usispoli" korr^ndyrówei a-frokomandyiowo

akcyjnej n>el>sdg<y akcionanuuenn.«iwiłZKu z dziłtłlnoK-fl prow»f»;o<i< w tej KKXCC. w formularzu podaie si? informacie dotyci^<e lei spoli<i. W prrypaOtu spo<ki
>:vwil"n rulen podiK NIClejspoflii, n»;w<, tKłdiak^t&ołliahinitcjonujepa fvnliu.orM'"iejs<-eo''<Wł*((;cni.)<);iłlłlnoKi. ii»'i>r;ypadliubfiiku nai*^imwjs«
,yau»d:vm diiatolnalci imiona i nłiwiska ora; adrriy i»Mytłkich 'no i*w tej soółki

i l Wypełnia ii< wypełnię w pfzypadku, (dv o pomoc de nuftimls wntoskuje iłrspólnik tool-kl cwilnei. jawnej »l0o part"<fil<>ei albo ko<npl»inw.t3r<iHZ spolli)
•<omani»yto»vei albo komanWowo-akcvjr'e) nleł><d»cf alicjon»riuuem, w iwąi^u f dzohilnoici^ pfow»dzo"4 w te< too'ce Ipodaie •>»< infortnac;e do)yc;^ce teta
•Ałpólnika »Ib<?lro"'plem<ntariusia),
J) O ile posiada identyfilutor poitotltowy NIP

-l|Wp]»if(Cti(iKid*niocvlroweoin,ic»łfliffn»tt<nFwtposobokrt4k)nywroipon<|<)2mtuBadyMiniłtriiwłdnu IS grud rwa l9Wi w sprawił im<gi^<mvch uMd
.łrowadycnia, stosowania i udoili pn i ania kni^owego rc^stnj urr^dowffgo połfcuihj terytorialnego kr**|u wax nwujianych i tym obowiyfeów organów Admtniitlracj*
•^dawc( i jcdn<ntĄli umorj^du (wytBri.llni'go (D?. U. Nr 157. pat. IQil, s póin. »'n.). Inla idmtyfikdiordw gmin tnaj<tu)e lit na itronie iłitłrnctow];)
•:ltl)://www.uokik.gov,pli't(!Ofiddianic_iprA«iiO;dAn_;_wvkor2vsllMem_AplikACj]_sbnwp.php.
ii ^ainacia »•< własciwfl porycre inakiem x.

:>| fodw v<t k^i^ <f;i»l*lnok', w nin^Tku J, ktdfl podmą?) ubiega łi< o pomw (f* minimis. Kjrli br.lk JTit moiliwołci yit.ilyni.i icdnv'i lakifj dii.tl.iinwci, pod.ijc łi^ kl.r.<;
lłł(0 łcj d^iłłłtrwici, k<Ń^<i gcncrujr n»jw»<;k?^Y pJ?ychbd,

'l -ra powi^ijine nK uwa;a si< podmiotóu, w prrypłdku krór^ch pow^iaiK występuje wylyinK ta posrednictweffi onisnu publicinego, no, Slurtxi Płntwa, (ednoslki
łmoriłdu tłrylonalncgo

łl Podaje iit wałtoit pomocy w euro obllcion^ igo(»n<e i art. 11 ust. i usia«»v i dnia 30 kwietni* 2004 f. o poil^powaniu w spfBviach dotyciyych pomocy pubiicinej,
o;pof!^d!€niem Rady Ministrów wydanynnipodstałne an. Ilust 2 tfrjuitawy ofai w<»<ciwynil pnepium uftljnvml,
:» N>e wypctnia ii< w (Kiypadku oodmiotów, ktdłym m* b»ć udzielona pomoc d« miftimii:

a) na podstawie art Ma uitawy z dnia 8 »na»a 19971. o porsciefuach i gwarancJKh u<t;wlanych pnei Skarb Partstwa Ofai niektóre osoby prawne (Ot U i 2012 r.
poi 6^7,1 |>*2n, ;m,),

o) b^dątych osobainl fitycmyn^. kiwzy na diiert riotenia in(ormaci> oliretfonych w ninie)Uym roipoK^dieniu nie io;|xx;^li pro'**d;enia diialalfoui (ospodarciej.
IQ) Warunek jcat tpctnionrv. )c<li po odęciu w.M-(oi<:i sJcumutowAnych rirat od Mnny h.Apilatów o charaktc-ric rcierwowyfn (tłkich jak kapitAl ii»pdt0wv, rcie^wowy OT**-'
tjjirt.lt; łkludliucji »<>tmył iMv*ano wynik ujwnny. klófłgo włrtolt beiwtgtyinł oruk/aui połowę wAnoici k.tpitalu Ła jettrowAfttw(o, t<. łkcnnfgo lub
•jkradowego.
1) Ootyctv i*iY<.|onic producmlów

.2) Ob^t>th ro;por!^d;e"i«m Paftaweniij Europejil(ie<o i Rady(UE)nr 1179/20131 dnia 11 grudnia 3013 r, wspranwe wspólni) organl?ac|i rynków pratuMów
^botowstwa • akwłkultufy. im"eni<»iaci'm roz(W2*di?nia Rady (W61"' IlSł/2006 i (WE| nr 1?2</2009 orł; iKhylłrtcym iwtw'ivSteriw (tady ]WE| nr l(w/;000 (D;
;rr,UtLłMt28,12„?013.łU,l),
i) W rotumieniu dKyiji R»<»y iOlO/TST/UE ( dni* 10 grudnia 2010 r. w iprawic pomocy panłiw u>»tw>a|<c»j ram^kaniir RiFkonkurc-ncyjnyth topiilrt •M^\f [Ot Urt.
.E l 3i6, t it.13.2010. t. M).

: d] Roidrwłłioic rachunkawa ófcmronej dii.rialnotci goiflodiarcie-; polcfia na prow*KfjErniu Ddrębncf <wid?nqi dl.k tej d;uiUlnoici g.otpodarucj arai pr.łuridiowyiTł
łir^piiywaniu pnyt.hodAw i iieis^rów rtA poditawłe koin<kweninie tłoiowanytti i mĄ,)C^ch obieklywni? lujliadnienn? metod, A [aksr akfrileniu w dokuniłnlacji.
któr»jmow.iw.»rt, t0 Uttawv t <fni<i is wrtfinił 1994 r, o r<chunkgwoic< l0l. U. I Ml? r, pot. ił0. » pćin, im ^ M<„wlpTpwad?M,a gdr<l;ni?J iTUMhnqi prą; mftocl
I'lypis'ywania koirt-frw i prnchodOw,

5:1 f>Vype<nia il^ tjodnie ; lnitfuk.crt włoehnienia tabeli w ct^ici O (ormulatta.

.6) Dotyuy iwówiio pomocy (i<j&ł.<inej jak również wipdfcid niM(»tniajqcego warunków okróllonfth » łft. 107 ust, l Traklłlu o funkcjonowantu UnH Euro<>ejiluti7) Podaie się informacie poru'al*rtee na ;identy<il«»*anie konkretnej usługi iwiadczonei yiti podmiot, t|. pozwłla^ce odroinx; t? iriłutę od innych uslu(
»i*<?(io"vch priei podmiot ora; ushjg itkiadcronych pnę; iflie podnn:oly. no ruiwil usługi swadczon.ei w ogólnym inte'eiie goipod»rc;ym. wktor w jakirn leil
wiyl':zony. ok'nora; obijłr |e| wykor.fwflnia
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Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

|Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów
Ikwafifikujących się do objęcia pomocą, na poecie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład,
Ijeżelr podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacja
linwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczona na te same koszty kwalifikujące się do objęcia
Ipomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

l. Dzień udzielenia pomocy (koi. l) - należy podać dzień udzielenra pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy
dnia 30 kwietnia 2004 r, o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
|2. Podmiot udzielający pomocy (koi. 2) - należy podać petną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy.
W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do
|otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia prze$lanek w nim określonych, bez koniecznotó wydania decyzji
albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione,
3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy (koi. 3a i 3b)

Uwaga; istnieje następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej
pomocy, które należy wpisać w pos;c2ególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.
Podstawa prawna - informacje podstawowe

Podstawa prawna - informacje szciegółowe

3a

3b

przepis ustawy

brak*

przepis ustawy

przepis aktu wykonawczego
przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwata/

przepis ustawy

umowa - symbol
prrepis ustawy

decyzja/uchwats/umowa - symbol

W przypildku braku aktu wyltonawcicgo. dccY^jl uchwaty i umOWY ntlteiywpiuć okrellenic „brak".

|Kol. 3a Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać w następującej kotejności: datę i tytuł oraz
loznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana oraz oznaczenie
Iprzepisu ustawy będącego podstawa udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).
|Kol. 3b Podstawa prawna ~ informacje szczegótowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy byt akt wykonawczy
|do ustawy, należy podać w następującej kolejności; nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu orsz
oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany oraz przepis aktu
wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności; paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret), Akt
powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w koi, 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego
będącego podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak". Jeżeli podstawą udzielenia
pomocy była decyzja, uchwata lub umowa, natęży podać symbot okreilajqcyten akt; w przypadku decyzji lumer decyzji, w przypadku uchwaty - numer uchwały, w przypadku umowy - numer, przedmiot oraz strony
imowy. W przypadku braku decyzji. uchwały tub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy
ustawić określenie „brak".
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4. Forma pomocy (koi. 4} - należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.

dotacja

Kod
2
Al.l

doptaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

Al.Z

Forma pomocy
l

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań

A13

statutowych
refundacja
rekompensata
zwolnienie z podatku
odliczenie od podatku

A2.1
A2.2

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania tub wysokości

A2.ł

A1.4
A1.5

podatku

Obniżenie wysokości Optaty

A2.4

zwolnienie z opłaty

A2.5

zaniechanie poboru podatku
zaniechanie poboru opłaty
umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami
umorzenie odsetek od zaległości podatkowej
umorzenie opłaty (sktadlo, wpłaty)
umorzenie odsetek za zwłokę 2 tytułu opłaty (sktadki, wpłaty)

A2.6
A2.7
A2.8
A2.9
A2.10
A2.il

umorzenie kar

A2.12

oddanie do kor;ystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu
terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od

A2.13

oferowanych na rynku

izbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub

ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
umorzenie kosztów egzekucyjnych
jednorazowa amortyzacja

umorzenie kosztów procesu sądowego
wniesienie kapitału

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały
pożyczka preferencyjna
kredyt preferen<:vJ<1y

A2.14
A2.15
A2.16
A2.17

Bl.l
B2.1
Cl.l

pożyczki warunkowo umorzone

Cl.2
C1.3
Cl.4

odroczenie terminu ptatności podatku

C2.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami | CZ.1.2
rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

roztożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami [ C23.1
C2,4
odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)
odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) tub zaległej opłaty (składki, wpłaty)
CZ.4.1
wraz z odsetkami

rozłożenie na raty opiaty (składki, wpłaty)

rozłożenie na raty ptatności zaległej opłaty (składki, wptaty) lub zaległej opłaty (skiadki, wpłaty)

C2,5
CZ.5.1

wraz. i odsetkami

odroczenie terminu płatności kary
rozłożenie na raty kary
roztożenie na raty kosztów egzekucyjnych
rozłożenie na raty odsetek
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C2.6
C2J
C2.8

C2.9

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych
odroczenie terminu ptatności odsetek
odroczenie terminu płatności kos;tów procesu sądowego
rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego
poręczenie
gwarancja

C2.10
C2.il
C2.12
C2.13
Dl. l
D1.2

inne

5. Wartość otrzymanej pomocy publiczrtei lub pomocy de minimis (koi. 5a t Sb) - należy podać:
a) wartość nominalna pomocy (jako całkowita wielkoić środków finansowych będących podstawą do
obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki tub kwota odroczonego podatku] oraz
b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
wydanym na podstawie art. 11 ust, 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej oraz wtaiciwymi przepisami unijnymi).
6. Przeznaczenie pomocy oubjjcznej (koi. 6) - należy podać kod wskazujgcy przeznaczenie otrzymanej pomocy
Wyszczególnienie

Kod

l

2

A. POMOC HORYZONTALNA

Pomoc na działalność badawczą, ro2wojowq i innowacyjną
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe; badania podstawowe
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe
pomoc na projekty ba dawczo-ro zwojowe; ekspen/mentalne prace rozwojowe
pomoc dla młodych innow3cvjnych przedsiębiorstw
pomoc na techniczne studia wykonalności

pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze us<ug
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

al.1.1
al.1.2

al.1.3
al.2
31.3
al.4
al.5
al.6

pomoc na kla$try innowacyjne

al.7

pomoc na pokrycie kosztów praw wtasnosci przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

al.8

Pomoc na ochronę środowiska

pomoc inwestycyjna umoźiiwisjąca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych
(zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przyitąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskrej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm

a2.1

wspólnotowych

pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy
wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm

a2.2

wspólnotowych

pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym

32.3
a2.4

pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszane ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej

a2.5

sprawności, w tym pomoc operacyjna

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł

a2.6

odnawialnych, w tym pomoc operacyjna
pomoc na badania środowiska
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych

a2.7

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne
pomoc na gospodarowanie odpadami

a2.9
a2.IO

pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów

a2.il
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a2.S

pomoc na relokację przedsiębiorstw

a2.12

pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami

a2.13

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna
pomoc na zatrudnienie

a3
a4

Pomoc na ushjgi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich
przedsiębiorstw w targach
pomoc na usługi doradcze
pomoc na udział w targach

a5
a6

Pomoc dla pracownikóutf znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych

pomoc w formie subsydiów placowych na rekrutację pracowników znajdujących się

all

w szczególnie niekorzystnej sytuacji

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepetnosprawnych
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników

al2
al3

niepełnosprawnych
Pomoc szkoleniowa

szkolenia specjiilistycine
szkolenia ogólne

a 14. l
al4.2

Pomoc na ratowanie

alS

Pomoc na restrukturyzację
Pomoc udzielana na naprawienie szkód w/yrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne

a 16

al7

nadzwyczajne zdarzenia

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce

alg

o charakterze ponadsektorowvm

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach

al9

przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywiduatnych konsumentów

a 20
a21

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań go&podarczych lub niektórych
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie
sprzecinym z rynkiem wewnętrznym
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety

a 22

a23

a 24

B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna
pomoc na zatrudnienie
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
pomoc operacyjna

bl
b2
b3
b4

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw
C. INNE PRZEZNACZENIE

bS

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym
pomoc de minimis
pomoc cfe minimts w sektorze transportu drogowego udzielana zgodnie z rozporządzeniem
Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów
udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013
pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym

c5

interesie gospodarczym ud2ielana igodnie ; rozpo^d^eniem Komisji nr 360/2012
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el
elt

ele

D. POMOC W SEKTORACH - przeinaczenia szczególne
SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
d2.1

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne
pomoc związana z kredytami eksportowymi
pomoc na rozwój

d2.2

catkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę
częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d2.5

d2.3
d2.4

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA
pomoc na pokr/cie kosztów nadzwyczajnych

d3.ł

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do

d3.2

zasobów węgla
pomoc na inwestycje początkowe
SEKTOR TRANSPORTU

d3.3
d3.4

ŻEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna

d4.1

pomoc na poprawę konkurencyjności
pomoc na repatriację marynarzy
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu

d4.3

d4.2

d4.4

LOTNICTWO

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego

d5.1

pomoc na usługi portu lotniczego
pomoc dla przewoźników na rozpoc!ęcie działalności

d5.2
d5.3

SEKTOR KOLEJOWY

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru
pomoc w celu anulowania długów

d6.1

pomoc na koordynację transportu
TRANSPORT MULTIMOOALNY I INTERMODALNY

d6.3

INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU
SEKTOR ENERGEHKI

t

d6.2

d7

d8

pomoc na pokr/cie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym
rozwiązaniem umów dtugoterminowych sprzedaży mocy i energii elektryc;nej
SEKTOR KINEMATOGRAFII

d9

pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych
SEKTOR TELEKOMUNIKAC/JNY

dio
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tl] § 2 ust. l pkt l lit. i) dodana przez § l pkt l lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[2] § 2 ust. l pkt l lit. j) dodana przez § l pkt l lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[3] § 2 ust. l pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § l pkt l lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[4] § 2 ust. l pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § l pkt l lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października
2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[5] § 2 ust. l pkt 5 dodany przez § l pkt l lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[6] § 2 ust. la dodany przez § l pkt l lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. póz.
1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[7] § 2 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § l pkt l lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

[8] Załącznik nr l w brzmieniu ustalonym przez § l pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. póz. 1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.

t91 Załącznik nr 2 dodany przez § l pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. póz.
1543). Zmiana weszła w życie 15 listopada 2014 r.
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