Załącznik nr 6 do Regulaminu

Oświadczenie dotyczące wykluczenia z udzielenia pomocy de minimis
Oświadczam, iż otrzymana pomoc de minimis nie będzie przeznaczona na działalność
gospodarczą:
 w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr
104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 z 21.01.2000, str. 22 z późn. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198 z późn. zm.) objętych
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz
uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013,
str. 1).;
 związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I
do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 związaną

z

przetwarzaniem

i

wprowadzaniem

do

obrotu

produktów

rolnych

wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
jeżeli:


wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą,



udzielenie pomocy byłoby uzależnione od przekazania jej w części lub w całości
producentom surowców;

 związaną z wywozem, tj. bezpośrednio związaną z ilością wywożonych produktów;
 związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym pomoc
obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług
doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie
stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;
 uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do
towarów sprowadzanych z zagranicy.

Oświadczam również iż:
 nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.
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