Załącznik nr 2 do Listu Intencyjnego

O Ś W I A D C Z E N I E O WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS OTRZYMANEJ PRZEZ
PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC DE MINIMIS
Działania 5.1 – Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
w związku z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą:
„Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży AGD”

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie
z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego.
oświadczam, że:
w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
otrzymałem pomoc de minimis w następującej wielkości:
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(Miejscowość, data)

( czytelny podpis i pieczęć przedsiębiorcy)

1

Lista kontrolna instrumentów pozwalająca na potwierdzenie udzielonej pomocy de minimis.
L.p. Instrument pomocy de minimis
1
Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej ( w tym w formie
spółdzielni socjalnej) ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego
Funduszu Społecznego
2
Dotacja na utworzenie/ dostosowanie stanowiska pracy dla osoby
niepełnosprawnej
3
Zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej

Podmioty udzielające pomocy
• Powiatowe Urzędy Pracy
• Projektodawcy POKL

4

Koszty szkolenia właścicieli i pracowników przedsiębiorstw

•
•

5

Zwrot kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu

6

Dotacje na różne cele w ramach projektów realizowanych w ramach
programów operacyjnych , w szczególności inwestycje w
przedsiębiorstwach, udział w targach itp., usługi doradcze, ochronę
środowiska, przedsięwzięcia w zakresie kultury, turystyki edukacji

7

Usługi doradcze dla dużych przedsiębiorstw

8

Dotacje na rozwój mikroprzedsiębiorstw

9

Pożyczki preferencyjne i poręczenia/ gwarancje kredytowe

10
11

Odroczenie/ rozłożenie na raty zobowiązań wobec ZUS
Zwolnienie /odroczenie/ rozłożenie na raty zobowiązań wobec
urzędu skarbowego

2

•
•
•

Powiatowe Urzędy Pracy
PFRON
Powiatowe Urzędy
Pracy
Projektodawcy POKL
Instytucje
Pośredniczące i
Instytucje
Pośredniczące II stopnia
POKL
• Projektodawcy POKL
• Instytucje
Pośredniczące i
Instytucje
Pośredniczące II stopnia
POKL
• Projektodawcy
• Instytucje
Pośredniczące i
Instytucje
Pośredniczące II stopnia
• Projektodawcy
• Instytucje
Pośredniczące i
Instytucje
Pośredniczące II stopnia
• Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
• Fundusze pożyczkowe i
poręczeniowe
utworzone ze środków
publicznych (np. JST,
fundusze europejskie,
inicjatywa JEREMI
• Banki kredytujące, które
podpisały umowę z BGK
• ZUS
• Urzędy skarbowe

12

Odroczenie/ rozłożenie na raty zobowiązań z tytułu podatków
lokalnych (gruntowy, od nieruchomości )
Konwersja zadłużenia na udziały/ akcje

•
•
•

Jednostki samorządu
terytorialnego
Jednostki samorządu
terytorialnego
Skarb Państwa

13

Jednorazowa amortyzacja

•

14

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na Rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osoby
niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikamiuczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
Usługi doradcze świadczone przez ośrodki KSU/KSI w ramach
projektów pilotażowych/ projektów współfinansowanych
finansowanych przez PARP
Pomoc uzyskana przez koordynatorów i członków klastra na cele
szkoleniowe, doradcze, promocyjne, badawczo rozwojowe itp.

•

Urzędy skarbowe ( na
mocy ustawy)
PFRON

•

PFRON

•

Jednostki samorządu
terytorialnego

•

Projektodawcy POKL

•
•
•
•
•
•

Projektodawcy RPO
Projektodawcy POKL
IP/IP II
Projektodawcy POKL
IP/IP II
Projektodawcy RPO

•
•

PARP
PARP

15
16

17

18

19

Usługi out placementu związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa

20

Pomoc uzyskana przez przedsiębiorców korzystających z usług
inkubatorów przedsiębiorczości
Bon na innowacje
Wdrożenie strategii CSR w w ramach projektu „Zwiększenie
konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność
biznesu (CSR)” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy.
Inne – jakie?

21
22

23

3

•

