Załącznik nr 3 do wniosku o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

…………………………………, dnia ………………………… r.
/miejscowość/
…………………………………………………………...
/pieczątka firmowa Pracodawcy/

OŚWIADCZENIE
O WIELKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
Imię i nazwisko/nazwa firmy ………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
Adres siedziby …………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………..
NIP…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..………………………….
REGON………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Oświadczam, że w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych w/w
przedsiębiorstwo otrzymało / nie otrzymało* pomoc/(y) de minimis w łącznej wysokości ................................ zł
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..................
co stanowi .................................. euro, słownie: ……………………………………………….……..……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………....................
Zobowiązuję się do złożenia w dniu podpisania umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy de
minimis, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy otrzymam pomoc de minimis.
Prawdziwość danych potwierdzam własnoręcznym podpisem**

…………………………………………………………………………………………………………...……………………………..
/podpis i pieczątka Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy/
Pomoc de minimis w rozumieniu art. 3 Rozporządzenia 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), oznacza całkowitą kwotę
pomocy przyznaną jednemu przedsiębiorstwu w ciągu 3 lat podatkowych oraz przez państwo członkowskie, która łącznie z pomocą udzieloną
na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość
pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich w przypadku, gdy pomoc przyznawana jest
w formie innej niż dotacje, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto pomocy. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej
cel. Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania
przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 i 5 ww. ustawy, pomoc nie
może być udzielana temu podmiotowi.

___________________________
* niepotrzebne skreślić
**złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy oraz konsekwencjami wynikającymi
z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

