Dane dotyczące Pomocy Publicznej
Pomoc de minimis
Tę część wniosku należy wypełnić jeśli wnioskowane dofinansowanie spełnia łącznie wszystkie przesłanki
określone w art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską) i tym samym stanowi pomoc publiczną.
Nazwa wnioskowanego zadania:

Zgodnie z nową definicją zawartą w Rozporządzeniu 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 352/1
z 24.12.2013 r.), przez jedno przedsiębiorstwo rozumiana jest także grupa podmiotów, które są kontrolowane
(prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, którym będzie przysługiwał jeden limit pomocy de minimis. Z tych
też względów Wnioskodawca oświadcza, iż:
1) nie obejmuje on innych jednostek gospodarczych które są ze sobą powiązane w rozumieniu definicji
określonej w art. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia lub*,
2) obejmuje on inne jednostki gospodarcze które są ze sobą powiązane w rozumieniu definicji określonej w art.2
ust. 2 wraz z zapewnieniem, że przedstawione dane, dokumenty i informacje w części 2 B pkt od 1 do 4 dotyczą
całej grupy podmiotów*.
*niepotrzebne skreślić

Część 1
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

A. Informacje dotyczące Wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko albo nazwa

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
Adres siedziby Wnioskodawcy
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i nr

Gmina/Powiat

Telefon

Fax

3. Identyfikator gminy, w której Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę1)

1)Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z
tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5.
Forma prawna2)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
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.)
inna forma prawna (podać jaka)
.........................................................................
2) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

6.
Wielkość Wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
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niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) 2):
1) mikroprzedsiębiorstwo
2) małe przedsiębiorstwo

3) średnie przedsiębiorstwo
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3
7. Klasa działalności, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, 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.)
.......................................................................................................................................................
8. Data utworzenia
.......................................................................................................................................................
2)

Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy 2a)
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału
zarejestrowanego2), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 %
wysokości tego kapitału?
tak

nie

nie dotyczy

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej,
wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym
wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału?

tak

nie

nie dotyczy

3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?

tak

nie

4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym3)?

tak

nie

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich
3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty?

tak

nie

b) obroty wnioskodawcy maleją?

tak

nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

tak

nie

d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji4)?

tak

nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

tak

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy?

tak

nie
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g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy?

tak

nie

h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się lub jest zerowa?

tak

nie

i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności
finansowej?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie
odzyskać płynność finansową?
Jeśli tak, to w jaki sposób?
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać:

a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter
wewnętrzny?

nie dotyczy

b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego
dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej?

tak

nie

nie dotyczy

c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę?

tak

nie

nie dotyczy

Nie dotyczy wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657, z późn. zm.) oraz wnioskodawców będących osobami fizycznymi, które do dnia
złożenia formularza nie rozpoczęły prowadzenia działalności gospodarczej.
2) Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny.
3) W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).
4) Dotyczy wyłącznie producentów.
2a)
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C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się
o pomoc de minimis
Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury5)?

tak

nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak

nie

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

tak

nie

4) w sektorze węglowym6)?

tak

nie

5) w sektorze transportu drogowego7)?, jeśli tak to:

tak

nie

a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia
usług w zakresie drogowego transportu towarowego?

tak

nie

b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa działalności prowadzonej w sektorze transportu
drogowego i pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę (w jaki
sposób)?

tak

nie

......................................................................................................................
......................................................................................................................

5)

Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. 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).

6)

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla 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).

7)

W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
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D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis (Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis")
Lp.

Dzień
udzielenia
pomocy

Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa prawna udzielenia pomocy

informacje
podstawowe

1

2

3a

3b

Numer programu
pomocowego,
pomocy
indywidualnej

Forma
pomocy

Wartość otrzymanej pomocy

informacje szczegółowe

3c

3d

3e

4

5

nominalna

brutto

6a

6b

1.
2.
3.

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:
................................................................................................................................................
Dane osoby upoważnionej do przedstawienia powyższych informacji:

______________
imię i nazwisko

___________
nr telefonu

Przeznaczenie pomocy

_______________
data i podpis
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Część 2
INNE DANE DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ
A. Pozostałe informacje dotyczące Wnioskodawcy
1.

Typ przedsiębiorstwa 1):
Uwaga: cały pkt A wypełnić w przypadku mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa. Nie wypełnia się punktu A, gdy w części 1
wniosku „Dane dotyczące pomocy publicznej” w pkt A 6 zaznaczono „Przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3”
Przedsiębiorstwo niezależne
Przedsiębiorstwo partnerskie
Przedsiębiorstwo związane
1)

zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”.

Jeżeli pkt 1 nie podlega wypełnieniu lub została zaznaczona odpowiedź „przedsiębiorstwo niezależne” – nie wypełniamy pkt 2 i 3
W przypadku przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych należy wziąć pod uwagę również wskaźniki przedsiębiorstw, z którymi pozostaje
ono w określonych związkach.
Dane przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwa powiązane ustala się agregując 100% danych każdego przedsiębiorstwa, które jest
powiązane bezpośrednio lub pośrednio z danym przedsiębiorstwem.
Z kategorii MŚP wyłączone są przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub
pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka organów państwowych.
Uwaga ! Dla zbadania powiązania danego przedsiębiorstwa z innym podmiotem, można skorzystać z kwalifikatora MŚP znajdującego się
na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl/index/index/72).
Wiele przydatnych informacji znajdziecie Państwo w Poradniku UE „Nowa definicja MŚP”, umieszczonym na stronie Funduszu pod adresem
http://www.wfosigw.lodz.pl/bip/pliki/nowa_defin_mis.pdf
2.

Wskaźniki przyjęte do określenia wielkości przedsiębiorstwa:
Okres referencyjny *
Liczba zatrudnionych osób (RJR)

Roczny obrót**

Całkowity bilans roczny**

* wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku
nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące
z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.
** w tys. euro

3.

W porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym nastąpiła zmiana, która może powodować zmianę kategorii przedsiębiorstwa
Wnioskodawcy (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo) 1)
TAK
1)zaznaczyć

NIE
właściwą odpowiedź znakiem „X”

Jeśli zaznaczono odpowiedź „Tak” – należy wypełnić i dołączyć osobno dane, o których mowa w pkt.2, dotyczące poprzedniego okresu
obrotowego.
W przypadku, gdy na dzień sporządzania bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej pułapów dotyczących liczby zatrudnienia
lub pułapów finansowych dla danej kategorii (wielkości) przedsiębiorcy, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub
mikroprzedsiębiorstwa następuje jedynie wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie latach
budżetowych. W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, należy podać informacje oparte na wiarygodnych szacunkach
dokonanych w trakcie roku.
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B. Dane o dotychczas otrzymanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis
1. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej uzyskaną pomoc za
niezgodną z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską).1):
TAK
1)zaznaczyć

NIE
właściwą odpowiedź znakiem „X”

2. Czy na dzień złożenia wniosku dokonano zwrotu środków, o których mowa w pkt. 11):
TAK
1)zaznaczyć

NIE

NIE DOTYCZY

właściwą odpowiedź znakiem „X”

3. Wsparcie de minimis dotychczas otrzymane.
Należy podać łączną wartość wsparcia de minimis liczoną zgodnie z Rozporządzeniem 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 352/1 z 24.12.2013 r.
oraz dołączyć wszystkie zaświadczenia o udzielonym wsparciu de minimis, wymienione w Tabeli – pkt 4
Łączna wartość wsparcia de minimis wynosi:

Euro

Załączono zaświadczenia o pomocy de minimis
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Szt. .…..

4. „Wsparcie de minimis” otrzymane w okresie trzech ostatnich lat budżetowych

Lp.

Dzień
udzielenia
pomocy1

Podmiot udzielający
Pomocy2

Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy3

Nr i data, decyzji
lub umowy4

Forma
Pomocy

Wartość otrzymanej
pomocy5
Ekwiwalent
Dotacji

Okres, na jaki udzielono Pomocy

EURO

1.
2.
3.
4.
Oświadczam, iż w podana w części B 3 wniosku łączna wartość wsparcia de minimis oraz pomoc wykazana w powyższej tabeli, obejmuje wszelką pomoc de minimis dotychczas otrzymaną w okresie
ostatnich trzech lat budżetowych do daty złożenia wniosku w tym również nie potwierdzoną właściwym zaświadczeniem [również całej grupy podmiotów, które są kontrolowane (prawnie lub de facto)
przez ten sam podmiot, o ile dotyczy].

Podpisy Osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

____________________________________________________
(data, podpis)
(Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy)
1 W rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j Dz. U. z roku 2007, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
2 Należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie
od spełnienia przesłanek określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
3 Gdy pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: tytuł aktu i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego
podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).
5. Gdy pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: nazwę organu wydającego akt, tytuł aktu i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym
został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).
6. Gdy pomoc została udzielona na podstawie uchwały, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu.
7. Gdy pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy dodatkowo podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.
4 W przypadku gdy pomoc była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych publikowane są na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji lub umowy będącej podstawą udzielenia pomocy.
5 Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11.08.2004 r. w sprawach szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej
udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).
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C. DANE KOŃCOWE
Oświadczam, że wnioskowana pomoc de minimis stanowi „pomoc przejrzystą” 1), zgodnie z pkt 14 preambuły Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

TAK

NIE

1) zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

Oświadczam, że do wniosku zostały dołączone sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie
z przepisami o rachunkowości;1).
TAK
1)zaznaczyć

NIE

NIE DOTYCZY

właściwą odpowiedź znakiem „X”

WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wnioskodawcy o przedstawienie innych informacji dotyczących pomocy
publicznej niż zawarte w niniejszej części wniosku.
Załączniki do Wniosku:
1.
2.
3.
Dokumenty wynikające ze specyfikacji zadania (wymienić jakie):
1.
2.
3.

Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji zamieszczonych w części wniosku „Dane dotyczące pomocy publicznej”.
Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de minimis, otrzymanej po dacie złożenia wniosku, aż do dnia
przyznania pomocy de minimis (data zawarcia umowy).

Data sporządzenia wniosku

Podpisy (pieczątki) osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy

Podpis (pieczątka) Gł. Księgowego / Skarbnika / innych osób
odpowiedzialnych za finanse Wnioskodawcy
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