Załącznik nr 7 do Formularza rekrutacyjnego w projekcie
w projekcie „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez
ISOFT Grzegorz Lasek, ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr RPPK.07.07.00-18-0003/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 - Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.
Imię i nazwisko
Adres miejsca zamieszkania
Identyfikator podatkowy NIP (jeśli dotyczy)

Oświadczam, że łączna kwota pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie uzyskana przez
wnioskodawcę (jako jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia 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) 1 w ciągu bieżącego roku i dwóch poprzedzających go lat
podatkowych wynosi - ………………………………. euro (w przypadku nieuzyskania - wpisać zero).

………………………….…...…………
Miejscowość, data

…………….………………………………………………………………………
Czytelny podpis kandydata/-ki na uczestnika projektu

1

Do celów niniejszego rozporządzenia „jedno przedsiębiorstwo” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co
najmniej jednym z następujących stosunków:
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub
członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą
z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem,
samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość
praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej w lit. a–d, za pośrednictwem jednej
innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
www.isoft.biz.pl

e-mail: inkubatorsukcesu@isoft.biz.pl
tel. 575 260 610
1

