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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Oświadczenia Przedsiębiorstwa

W związku z przystąpieniem do projektu „Z impactem w przyszłość”, 

……………………………………………………………[nazwa Beneficjenta pomocy] oświadcza, iż:

wielkość przedsiębiorstwa to:
 mikroprzedsiębiorstwo
 małe przedsiębiorstwo

…………………………………………..……
                 (data, podpis i pieczęć)

nie  uzyskał  do  tej  pory  wsparcia  w ramach  Priorytetu  VIII Regionalne  kadry  gospodarki  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki   i  dotyczy  zarówno  przedsiębiorstw  jak  i  ich  pracowników  (zgodnie  z 
dokumentacją  konkursową  PO  KL   z  14.03.20111  r.  Konkurs  zamknięty  nr  1/POKL/8.1.1/2011   Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, rozdz. 2 pkt. 2.1.5) 
  

…………………………………………..……
                 (data, podpis i pieczęć)

nie  podlega  wyłączeniom  zawartym w Rozdziale  7  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju Regionalnego z  dnia 
15.12.2010 r. (Dz. U. Nr 239,poz. 1598 ze zm., zmiana w 20.10.2011 r. ) 

…………………………………………..……
                 (data, podpis i pieczęć)
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nie  znajduje  się  w  trudnej  sytuacji  ekonomicznej   (Zgodnie  z  art.  1  ust.  1  lit.  h  rozporządzenia  Komisji 
Europejskiej  (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  w sprawie stosowania art.  87 i  88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) (pomoc de minimis nie może być udzielona podmiotom 
gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej)

…………………………………………..……
                 (data, podpis i pieczęć)

nie podlega wyłączeniom określonym w par. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 
czerwca  2008 r.  w sprawie  udzielania  przez  Polską  Agencję  Rozwoju  Regionalnego pomocy finansowej  w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.”1.

…………………………………………..……
              (data, podpis i pieczęć)

1 Warunki wyłączeń

§ 32. 2.  „ Pomoc de minimis nie może być udzielana:
1) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a—h rozporządzenia Komisji  
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis;
2) podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze  
wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym);
3) na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy” 
§ 34. 1. „Pomoc  de minimis  nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach  
podatkowych otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza 
równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego — równowartość w złotych kwoty  
100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.”
Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność:

• w sektorze rybołówstwa i  akwakultury  w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z  dnia 17 grudnia 1999 r.  w sprawie  wspólnej  
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury;

• związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE  
C 321E z 29.12.2006, str. 37);

• związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę  
Europejską, jeżeli:

• wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na 
rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

• udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;

d) związaną  z  wywozem do  państw członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  państw trzecich,  jeżeli  pomoc  ta  jest  bezpośrednio  związana  z  ilością 
wywożonych  produktów,  tworzeniem  i  prowadzeniem  sieci  dystrybucyjnej  lub  innymi  wydatkami  bieżącymi  związanymi  z  prowadzeniem 
działalności wywozowej, przy czym wsparcie obejmujące pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z  
zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;

e) w sektorze  górnictwa węgla  w rozumieniu rozporządzenia Rady  (WE)  nr  1407/2002 z  dnia 23 lipca 2002 r.  w sprawie  pomocy państwa dla 
przemysłu węglowego.
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