UCHWAŁA NR XXXII/345/18
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/284/17 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe,
wysokosprawne jednostki w budynkach / lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Zebrzydowice
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4,
5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 z późn. zm.1) ),
Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVIII/284/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 31 sierpnia 2017r. tj.
Regulaminie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 zadania związane z wymianą źródeł ciepła - udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł
ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Zebrzydowice- wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 definicje pkt 8 otrzymuje brzmienie „[stare źródło ciepła] – tradycyjny, nieefektywny kocioł na
paliwo stałe pozaklasowy, lub spełniający normy nie wyższe niż 2 klasy emisji wg normy PN-EN 303-5:2012,
oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania budynku".
2. W § 2 Postanowienia ogólne pkt 5, otrzymuje nowe brzmienie „Uprawnionymi do dofinansowania są
osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy prowadzący sprzedaż swoich
produktów rolnych, pochodzących z ich gospodarstw rolnych na zewnątrz oraz wspólnoty mieszkaniowe osób
fizycznych i samorządowych osób prawnych”.
3. W § 2 Postanowienia ogólne po punkcie 5 wprowadza się dodatkowy punkt 5 a o brzmieniu: "Gmina na
wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać dotacji, o której mowa w §
3 Regulaminu, która stanowić będzie:
1) pomoc de minimis w rozumieniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiEuropejskiej do pomocy de minimis
(Dz.Urz.UE.L.352 z 24.12.2013r.)
2) lub pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE.L.352 z 24.12.2013r.).
3) Mając na względzie fakt, iż rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 obowiązuje do dnia 31 grudnia
2020r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego
wygaśnięcia – udzielenie pomocy de minimis jest ograniczone, zgodnie z czasem obowiązywania tego
rozporządzenia.”
4. W § 4 Warunki przystąpienia Inwestora do Programu w punkcie 3 - skreśla się tiret pierwszy. Tiret drugi
staje się tiretem 1-wszym, który otrzymuje nowe brzmienie: "wypełnioną i podpisaną przez uprawnionego
Wnioskodawcę deklarację udziału w Programie według załącznika nr 1 do Regulaminu„
5. W § 4 Warunki przystąpienia Inwestora do Programu po punkcie 3 dodaje się punkt 3 a w brzmieniu:
„Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc
de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, wraz z deklaracją, o której mowa w § 4 zobowiązany jest
dostarczyć, sporządzone zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 362) następujące dokumenty i informacje:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
otrzymano w roku podatkowym, w którym podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy
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de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu których zakres został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 ze zm.),
3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie”.
6. W § 5 Zakres rzeczowy oraz zakres kosztów kwalifikowanych w punkcie 3 - Nie przyznaje się dotacji
na:
1) Skreśla się podpunkt d)
2) Dotychczasowy podpunkt e) otrzymuje oznaczenie jako podpunkt d).
3) Po podpunkcie d) dodaje się podpunkt e) w brzmieniu: „zmianę systemu ogrzewania przez osoby, które po
złożeniu deklaracji przystąpienia do Programu, złożeniu kompletu dokumentów oraz po pozytywnej
weryfikacji wniosku i zawarciu umowy na realizację zadania polegającego na wymianie starego źródła
ciepła na nową wysokosprawną jednostkę – nie złożyły wniosku o rozliczenie dotacji – przez okres
3 kolejnych lat”
7. W § 6 Sposób wykorzystania i rozliczenia dotacji w punkcie 2 po podpunkcie d) dodaje się podpunkt e)
w brzmieniu: „dowodem potwierdzającym fakt wyzłomowania starego źródła ciepła”
8. Zmienia się treść załącznika nr 6, który otrzymuje brzmienie: jak w załączniku nr 6 do niniejszej
uchwały
9. Po załączniku 8 dodaje się załącznik nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis, w brzmieniu jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
Henryk Franek

1) Zm.

z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2015 r. poz. 1688, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 785, 898, 1089, 1529, 1566,
1888, 1999, 2056 i 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i 88.
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Załącznik nr 6 do Regulaminu

.................................................................................
(Data i podpis Inwestora)

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI Nr ……………………..
budynku/lokalu mieszkalnego (jednorodzinnego/wielorodzinnego) zgłoszonego do udziału
w ,,Programie Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 20172022” w związku z Deklaracją uczestnictwa złożoną w dniu ……………………….
spisany w dniu ………………………………………., w budynku Inwestora
Imię i nazwisko: …………………………………….

Telefon ………………………

Adres inwestycji: miejscowość ………………………………., ul. ………………………
Podczas oględzin stwierdzono co następuje:
1. Źródło ciepła istniejące w nieruchomości:
- rodzaj pieca/kotła (na paliwo): WĘGIEL, KOKS, MIAŁ, PIECE ELEKTRYCZNE,
EKOGROSZEK
- producent, marka, typ: ..................................................................................................
nieokreślony, domowej produkcji
- moc kotła/pieca: .................... kW, ilość pieców: .............. szt., pozostaje ............. szt.
- wiek kotła/pieca (około) ................................. lat, rok produkcji ................................
- stan użytkowy pieca: DOBRY, DOSTATECZNY, ZŁY (cieknie, rdzewieje,
przepalony itp.)
- stan stolarki okiennej: DOBRY, DOSTATECZNY, ZŁY (nieszczelna, szyba
pojedyncza itp.)
- termoizolacja ścian zewnętrznych TAK/NIE,

grubość izolacji ........................ cm

2. Stwierdzenie innych źródeł ciepła c.o. (piec gazowy, kominek z płaszczem
wodnym/nadmuchem
powietrza,
piec
elektryczny,
piec
węglowy)
............................................................................................................................./ BRAK
3. Kotłownia
- pomieszczenie WYDZIELONE W PIWNICY/WSPÓŁDZIELONE W PIWNICY/
WYDZIELONE Z MIESZKANIA o pow. użytkowej ….................. m2
1
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- istnieje wentylacja grawitacyjna TAK/NIE, doprowadzony nawiew pow. z zewn.:
TAK/NIE
3 a) Inwestor oświadcza, że prowadzi *) / nie prowadzi *) działalności gospodarczej; jeśli
prowadzi: nazwa i miejsce jej prowadzenia: ………………………………………....
………………………………………………………………………………………….
3 b) Inwestor oświadcza, że posiada i prowadzi *) / nie posiada i nie prowadzi *)
gospodarstwo rolne o powierzchni: ………………………………… ha położone
w ……………………………………………………………………………………….
3 c) Inwestor oświadcza, że z prowadzonego gospodarstwa rolnego sprzedaje *) / nie
sprzedaje *) swoje produkty rolne, pochodzące z jego gospodarstwa rolnego na
zewnątrz.
3 d) Inne uwagi: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
*)

– niepotrzebne skreślić

Inwestor oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i przystępując do udziału
w nim, zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich jego postanowień.
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

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

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

Inwestor

...............................................
Przedstawiciele Gminy

4. Decyzja dopuszczenia do udziału w ,,Programie Ograniczania Niskiej Emisji na
terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2022”:
TAK / NIE
5. Uzasadnienie: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

……………………………………
/ Wójt Gminy Zebrzydowice /”
2
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Załącznik nr 9
do regulaminu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych 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 z 24.12.2013, str. 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu,
któremu ma być udzielona pomoc de
minimis1)

A1. Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej
lub osobowej wnioskującego o pomoc de minimis
w związku z działalnością prowadzoną w tej
2)
spółce

1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu

1a) Identyfikator podatkowy NIP wspólnika3)

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu

2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
podmiotu

3a) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby wspólnika

4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce
zamieszkania albo siedzibę4)
5) Forma prawna podmiotu5)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o
gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
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.)
jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
inna (podać jaka)

6) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)5)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca
7) Klasa działalności, 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.)6)

8) Data utworzenia podmiotu
-

-
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9) Powiązania z innymi przedsiębiorcami7)
Czy pomiędzy podmiotem a innymi przedsiębiorcami istnieją powiązania polegające na tym, że:
a) jeden przedsiębiorca posiada w drugim większość praw głosu?

tak

nie

b) jeden przedsiębiorca ma prawo powołać lub odwołać większość członków organu
zarządzającego lub nadzorującego innego przedsiębiorcy?
c) jeden przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie
z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub jego dokumentami założycielskimi?
d) jeden przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innego przedsiębiorcy lub jego
członkiem, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego
przedsiębiorcy, samodzielnie kontroluje większość praw głosu u tego przedsiębiorcy?
e) przedsiębiorca pozostaje w jakimkolwiek ze stosunków opisanych powyżej poprzez jednego
innego przedsiębiorcę lub kilku innych przedsiębiorców?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich powiązanych z
podmiotem przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych wszystkim powiązanym z podmiotem
przedsiębiorcom8)
10) Informacja o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym
przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy
Czy podmiot w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych:
a) powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców?

tak

nie

b) przejął innego przedsiębiorcę?

tak

nie

c) powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy?

tak

nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. a) lub b) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP wszystkich połączonych lub
przejętych przedsiębiorców

b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych wszystkim połączonym lub przejętym
przedsiębiorcom8)
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w lit. c) należy podać:
a) identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorcy przed
podziałem
b) łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem
w odniesieniu do działalności przejmowanej przez
podmiot8)
Jeśli nie jest możliwe ustalenie, jaka część pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę przed podziałem
przeznaczona była na działalność przejętą przez podmiot, należy podać:
– łączną wartość pomocy de minimis udzielonej w bieżącym
roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach
podatkowych przedsiębiorcy przed podziałem8)
– wartość kapitału przedsiębiorcy przed podziałem (w PLN)
– wartość kapitału podmiotu na moment podziału (w PLN)
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B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona
pomoc de minimis9)
1) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?

tak

nie

2) Czy podmiot będący przedsiębiorcą innym niż mikro-, mały lub średni znajduje się w sytuacji
gorszej niż sytuacja kwalifikująca się do oceny kredytowej B-10)?

tak

nie

nie dotyczy
3) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o
udzielenie pomocy de minimis:
a) podmiot odnotowuje rosnące straty?
tak
nie
b) obroty podmiotu maleją?

tak

nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub niewykorzystany
potencjał do świadczenia usług?
d) podmiot ma nadwyżki produkcji11)?

tak

nie

tak

nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

tak

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

tak

nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

tak

nie

h) wartość aktywów netto podmiotu zmniejsza się lub jest
zerowa?
i) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w
zakresie płynności finansowej?
Jeśli tak, należy wskazać jakie:

tak

nie

tak

nie
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C. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot,
któremu ma być udzielona pomoc de minimis
Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc de minimis, prowadzi dzialalność:
1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury12)?

tak

nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w
załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
4) w sektorze drogowego transportu towarów?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Jeśli tak, to czy wnioskowana pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów
wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów?
5) Czy wnioskowana pomoc de minimis przeznaczona będzie na działalność wskazaną w pkt 1-4?

tak

nie

tak

nie

6) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w pkt 1, 2 lub 4 czy zapewniona jest
rozdzielność rachunkowa13) uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach
działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis (w jaki sposób)?

tak

nie

nie dotyczy
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tak
nie

nie

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów,
na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis
Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się
zidentyfikować kosztów?
tak
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Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał
pomoc inną niż pomoc de minimis?

2

Jeśli tak, należy wypełnić poniższą tabelę14) w odniesieniu do ww. pomocy innej niż de minimis oraz pomocy de minimis na
te same koszty.

1

5b

6
5a
2

Lp.

1

3a

3b

4

brutto
informacje podstawowe informacje szczegółowe

nominalna

Przeznaczenie
pomocy
Wartość otrzymanej
pomocy
Forma
pomocy
Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa prawna udzielenia pomocy
Dzień
udzielenia
pomocy

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) maksymalna dopuszczalna 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:

E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis
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1) W przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowoakcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki. W przypadku spółki
cywilnej należy podać NIP tej spółki, nazwę, pod jaką spółka funkcjonuje na rynku, oraz miejsce prowadzenia działalności, a w przypadku braku nazwy i miejsca
prowadzenia działalności imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich wspólników tej spółki.
2) Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy o pomoc de minimis wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki
komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce (podaje się informacje dotyczące tego
wspólnika albo komplementariusza).
3) O ile posiada identyfikator podatkowy NIP.
4) Wpisuje się 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.). Lista identyfikatorów gmin znajduje się na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php.
5) Zaznacza się właściwą pozycję znakiem X.
6) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc de minimis. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę
PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
7) Za powiązane nie uważa się podmiotów, w przypadku których powiązanie występuje wyłącznie za pośrednictwem organu publicznego, np. Skarbu Państwa, jednostki
samorządu terytorialnego.
8) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy oraz właściwymi przepisami unijnymi.
9) Wypełnia się jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy
referencyjnej (tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty), z wyjątkiem podmiotów, którym pomoc de minimis ma być udzielona 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 będących osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności
gospodarczej.
10) Ocena kredytowa B- oznacza wysokie ryzyko kredytowe. Zdolność do obsługi zobowiązań istnieje jedynie przy sprzyjających warunkach zewnętrznych. Poziom
odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności jest średni lub niski.
11) Dotyczy wyłącznie producentów.
12) Objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 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).
13) Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym
przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o
której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz
metod przypisywania kosztów i przychodów.
14) Wypełnia się zgodnie z Instrukcją wypełnienia tabeli w części D formularza.
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