
 

………………………………………….                                                        ………………………………… …… …… 2014r. 
    (pieczątka  pracodawcy)                                                                                          (miejscowość   i data) 

 

 

Wniosek  

o udzielenie pomocy de minimis  

 

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego/ych  pracownika/ów: 

1) …………………………………………………………… zamieszk. w ……………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… zamieszk. w ……………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… zamieszk. w ……………………………………………………………… 

 

 

proszę o udzielenie pomocy de minimis (art. 37 ustawy z dnia 30. 04. 2004r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej  – t. j. Dz. U. z 2007r. nr 59, poz. 404 z p. zm.). 

 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu 2 lat poprzednich lub oświadczenie 

wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie  albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie. 

2. Informacje zgodne z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis  (Dz. U. z 2010r. nr 53, poz. 311 wg wzoru 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia). 

3. Sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych  sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

                                                                                     ……………………………………… 

                                                                                          (podpis  i pieczątka wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



INFORMACJA  

 

PODMIOTU UBIEG AJ ĄCEGO  S IĘ  O POMOC DE MINIMIS  

I .  INFORM ACJE  DOTYCZ ĄC E  PODMIOTU 

 

1. Pełna  nazwa/ Imię i nazwisko:      

  2. Adres siedziby firmy województwo:  małopolskie powiat: brzeski 

gmina:  miejscowość:  

ulica: nr domu:  

3. Numer identyfikacyjny REGON: ……………………………………… 

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
 
………………………………………………….   

5. Klasa rodzaju działalności wg Polskiej Klasyfikacji działalności       

    PKD  w  związku z którą wnioskowana jest pomoc: 

    

 …………………………………. 

6. Forma wnioskowanej pomocy: 
 
dofinansowanie kosztów kształcenia 
pracownika młodocianego 

 

I I .  OŚW IADCZENIE  PODMIOTU  UBIEG AJ ĄCEGO  S IĘ   O  POMOC DE MINIMIS  

 

1. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym  oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych 

otrzymałem pomoc de minimis (pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie)*  

o wartości brutto; ……………………………zł, stanowiącej równowartość …………………………….euro. 

 

2. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym  oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych  

nie otrzymałem pomocy  de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis  

w rybołówstwie)*   

 

3. Oświadczam, że  nie uzyskałem innej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (pomocy de minimis  

w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie)*  

 

I I I .  D ANE OSOBY UPOW AŻNIONEJ DO UDZIEL ANI A INFORM ACJI  

 

 ……………………………                   Właściciel              …………………………             ……………....……… 

(Imię i nazwisko)                                (stanowisko służbowe)                       (telefon)                           (pieczątka i czytelny              

                                                                                                                                                                podpis pracodawcy) 

 

    ………………201…..r. 

(data)     

                              

*  Niepotrzebne skreślić                          


