Załącznik nr 5 do Regulaminu
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
Tel.: (+ 48 22) 334 98 00
Fax.: (+ 48 22) 334 99 99

ZA WIADCZENIE O POMOCY DE MI NIMIS
I Nazwa podmiotu udzielaj ącego pomocy
publicznej
II Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
podmiotu udzielaj ącego pomocy publicznej
III Siedziba i adres podmiotu udzielaj ącego
pomocy publicznej

Polska Agencja I nf ormacji i Inw estycji
Zagranicznych S.A.
526-030-01-67
ul. Bagatela 12, 00-585 Wars zaw a

Po świadcza się, Ŝ e pomoc publiczna udzielona w dniu ________________, zgodnie z Umową o dofinansowanie
Nr POPW.01.04.01-00-001/09, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia
2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencj ę Rozwoju Przedsi ębiorczo ści pomocy finansowej na
promocj ę gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i
rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013 (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 708 z póź n. zm.).
I Imi ę i nazwisko albo firma beneficjenta
pomocy
II Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
beneficjenta pomocy
III Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i
adres beneficjenta pomocy
o warto ści brutto _______________ zł stanowi ącej równowarto ść ______________ euro jest pomoc ą
de minimis, spełniaj ąc ą warunki okre ślone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 379 z 28.12.2006, str. 5).
Pomoc de minimis udzielona z przeznaczeniem na działalno ść
w sektorze transportu drogowego:
Stwierdzenie niewaŜ no ści wcze śniej wydanego za świadczenia:

Tak

Nie

Tak

Nie

Stwierdza się niewaŜ no ść za świadczenia wydanego beneficjentowi w dniu ……………………………………
Dane osoby upowaŜ nionej do wydania zaś wiadczenia:

_______________________ _________________________ _______________________________
(imię i nazwisko)

(stanowisko słuŜbowe)

(podpis i data)

_______________________ _________________________ _______________________________
(imię i nazwisko)

(stanowisko słuŜbowe)

(podpis i data)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

