
1. Limit pomocy

 

W-1_19.2_P

4
rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze

rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014, str. 45)
5

rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej

przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8)

1.1.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok) zł

1.1.3 Suma uzyskanej pomocy de minimis

1.1.2
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1
 rozporządzenie 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, str. 1)

2
 rozporządzenie Komisji (UE) 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 379 z 28.12.2006, str. 5 z późn. zm.)

3
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze

rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)

1.1.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.1.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.1 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 500 000,00 EUR TAK

Załącznik nr B.IV.A.9.: Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis 

1.1.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

rozporządzenie nr 

1407/2013
1
 oraz 

rozporządzenie 

nr 1998/2006
2  

1.1.1.Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.1.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 
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1.2.3 Suma uzyskanej pomocy de minimis

1.2.2
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.2.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok) zł

1.2.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.2.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.2.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.2.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

   

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 

1.2.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.2 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 200 000,00 EUR TAK
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1.3.4

Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok) zł

1.3.3 Suma uzyskanej pomocy de minimis

1.3.2
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.3.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.3.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.3.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.3.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2005

2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.3 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 100 000,00 EUR TAK

1.3.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)
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1.4 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 30 000,00 EUR TAK

1.4.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.4.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2006

2

   

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

 

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.4.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.4.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

   
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

1.4.2
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.4.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

   
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

1.4.3 Suma uzyskanej pomocy de minimis

1.4.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok) zł
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1.5 Obowiązujący podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy limit pomocy de minimis (w EUR) 15 000,00 EUR TAK

1.5.1 Wielkość otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych

Oświadczam, iż otrzymałem/am poniższą pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis

Podmiot udzielający pomocy

Dzień 

udzielenia 

pomocy

Podstawa prawna 

otrzymanej pomocy

Nr rozporządzenia 

UE
Nr Zaświadczenia … Forma pomocy

Wartość pomocy 

brutto 

(w euro)

1.5.1.1 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1407/2013
1
 oraz rozporządzenia nr 1998/2005

2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

rozporządzenie 

nr 1407/2013
1 

oraz rozporządzenie 

nr 1998/2006
2

1.5.1.2 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

rozporządzenie 

nr 1408/2013
3 

1.5.1.3 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 717/2014
4 

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 717/2014
4  

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

 

 

 
rozporządzenie 

nr 360/2012
5  

6
 Niepotrzebne skreślić.

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy / pełnomocnika

1.5.2
Łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez podmioty powiązane
(zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 9 Formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ) 

1.5.3 Suma uzyskanej pomocy de minimis

1.5.4
Pozostały do wykorzystania limit pomocy

de minimis, przy kursie EUR:

EUR
z:

(dzień-miesiąc-rok) zł

1.5.1.4 Pomoc de minimis uzyskana na mocy rozporządzenia nr 360/2012
5 
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