
                                                                                                               
 

 

Projekt „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez 

zagraniczne misje gospodarcze” 

Nr projektu RPKP.05.05.00-04-006/13 

Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa 

przedsiębiorców w misjach gospodarczych do 

krajów europejskich.  

 
…................................................ 
 (pieczęć podmiotu udzielającego 
       pomocy publicznej) 
 
 

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS 
  

I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej 
Województwo Kujawsko-

Pomorskie 

II 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego 
pomocy publicznej 

9561969536 

III Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-

Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 
87-100 Toruń 

  
 
Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu ………………………...,  

 

na podstawie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. Nr 236, poz. 1562), umowy nr ……………………………. o finansowaniu uczestnictwa 

przedsiębiorcy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w misji gospodarczej do … (kraj 

docelowy) w terminie … (termin odbywania się misji) organizowanych przez Województwo 

Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-

Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. 

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych 

produktów
1 

 
  

I Imię i nazwisko albo firma beneficjenta pomocy  

II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy  

III 
Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres 
beneficjenta pomocy 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy 
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o wartości brutto …………… zł stanowiącej równowartość ………………. euro

2
 jest pomocą de 

minimis, spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz.U.UE.L.06.379.5)

3
, w związku z art. 5 ust. 3 tegoż rozporządzenia. 

 
Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia: 

……………………………………….. – ………………………….. 
     
                                                                                                                                  
                      …………….…………. 
                                                                                                                                      (data i podpis) 
           

   
 

                                                 
2
 Należy podać wartość pomocy w euro zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej 

udzielanej w różnych formach 
3 Należy podać właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. 


