Załącznik
do Wniosku o udzielenie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH
PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko albo nazwa
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Identyfikator gminy, w której Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę1)

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

-

-

-

5. Forma prawna2)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są
podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
inna forma prawna (podać jaka)
………………………………………………………………………………………………………………………...

6. Wielkość Wnioskodawcy2)3)
mikroprzedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo
średnie przedsiębiorstwo

7. Klasa działalności (PKD), w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis4)
8. Data utworzenia

-

-

--------------------------------1) pełne 7-cyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której kredytobiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wg rejestru teryt (krajowego
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju) dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
2) właściwe zaznaczyć
3) zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)
4) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr
251, poz. 1885, z późn. zm.)

B Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca
ubiega się o pomoc de minimis5)
Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności:

Tak

Nie

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury ?
6)

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu o funkcjonowanie Unii Europejskiej?
3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
4) w sektorze węglowym7)?
5) w sektorze transportu drogowego8), jeśli tak to:
a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do
świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego?
b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa działalności prowadzonej w
sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej
przez Wnioskodawcę (w jaki sposób)?
….......................................................................................................................................
......................

--------------------------------5) właściwe zaznaczyć
6) Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/200 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str 22, z późn. zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str.
198)
7) Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa do przemysłu
węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170)
8) W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265, z późn. zm.)

C Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis9)
Lp.

Dzień
udzielen
ia
pomocy

Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa prawna udzielenia pomocy

informacje
podstawowe

1

2

3a

3b

Numer programu
pomocowego,
pomocy
indywidualnej

Forma
pomocy

Wartość otrzymanej
pomocy

Przeznaczenie
pomocy

informacje
szczegółowe

3c

3d

3e

4

5

nominalna

brutto

6a

6b

7

1.
2.
3.
4.
5.

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt
1-8 poniżej:
1) opis przedsięwzięcia:
................................................................................................................................................
2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:
................................................................................................................................................
3) maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy:
................................................................................................................................................
4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:
................................................................................................................................................
5) lokalizacja przedsięwzięcia:
................................................................................................................................................
6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:
................................................................................................................................................
7) etapy realizacji przedsięwzięcia:
................................................................................................................................................
8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
................................................................................................................................................

………………….., ……………………
(miejscowość)
(data)

……………………..
(pieczęć firmowa)

………………………………………
(podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania Wnioskodawcy)

--------------------------------9) wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”
(rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311)

