
 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W BIEŻĄCYM ROKU BUDŻETOWYM ORAZ W 2 LATACH 

POPRZEDZAJĄCYCH / OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

w ramach projektu: 

  "LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  30+ Program wspierania przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego” 

 
Ja niżej podpisany/a …………………………….………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko)  
 

zamieszkały/a ...................................................................................................................................  
(adres zamieszkania)  

 
legitymujący/a się dowodem osobistym: ………………..…………………………………………………………………..  

(seria, numer)  
 

wydanym przez: ……………………..……………………………………………………………………………………………………  

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego1  

 

oświadczam, że w roku kalendarzowym, w którym przystępuję do projektu oraz w poprzedzających go dwóch 

latach kalendarzowych,  

otrzymałam/łem pomoc de minimis  

nie otrzymałam/łem pomocy de minimis * 

z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekracza 

równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu 

drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy 

 

 

 ……………………………………………………………………….    ………………………………………………….  

Podpis Uczestnika/czki projektu        Miejscowość i data 

 

* niewłaściwe skreślić 

                                                           
1 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) „Kto, w celu uzyskania dla siebie 

lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu 
lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, 
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony 
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, 
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu 
dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”. 



 

 

 

Zestawienia pomocy publicznej otrzymanej przez mikroprzedsiębiorcę  
 

…………………………………………………………………………..  
 

w okresie od dnia ....................... do dnia ........................... 
(wstawić datę ubiegania się o pomoc) 

 
 

Tabela powinna zawierać zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w roku podatkowym, w którym Uczestnik 

projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych. 

L.p. Organ udzielający 
pomocy 

Podstawa 
prawna 

Nr programu 
pomocowego, 

decyzji lub 
umowy 

Dzień 
udzielenia 

pomocy 

Wartość 
pomocy w 

[EURO] 

Wartość 
wliczana do 
de minimis 

1       

2       

3       

 

 
Suma wartości pomocy wliczana do pomocy de minimis na dzień ubiegania się o przyznanie pomocy 

............................................................ wynosi: ............................................. euro.  

 

Można udzielić pomoc de minimis do wysokości ......................................................... euro brutto. 


