Příloha č. 5 c) – Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis

Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis [1]
Žadatel…………………………………………………………………………..….......
(název práv. osoby nebo jméno a příjmení fyz. osoby, sídlo nebo místo podnikání, IČ),
zastoupený ……………………………………….., ve smyslu ustanovení čl. 87 a násl.
Smlouvy o založení Evropských společenství, Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne
22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
a Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití článků 87
a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, uveřejněného dne 28.12.2006 v Úředním
věstníku Evropské unie č. L 379/5, p r o h l a š u j e , že v rozhodném období[2]:
a) obdržel podporu de minimis v celkové výši …………………….. eur a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením komise (ES) č. 1998/2006 ve výši 200.000,eur [3] [4] [5]
Výše podpory, kterou subjekt obdržel v rozhodném období (2) [6]:
Poř. č. Název subjektu, který podporu poskytl:

Datum přijetí
podpory[7]:

Výše podpory
v eurech[3]:

1.
2.
3.
4.
5.

b) neobdržel podporu de minimis
V …………………dne……………………
Název nebo jméno a příjmení žadatele a jméno oprávněné osoby, popř. zástupce:
…………………………………………………………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, popř. zástupce: ………………………………………………….
….
Poznámka: žadatel uvede v plném znění kladné i záporné vyjádření.
[1] Pro subjekty vyvíjející ekonomickou činnost tzv. „podnikající“ bez ohledu na právní formu.
[2]Rozhodným obdobím je období tří let, a to dotčený fiskální rok, na který je žádán příspěvek
a předchozí dva fiskální roky (fiskálním rokem se rozumí období, používané subjektem pro daňové
účely).
[3] V přepočtu kurzem stanoveným Evropskou centrální bankou platným ke dni, kdy příslušný orgán
kraje rozhodl o poskytnutí (přidělení) podpory. (Kurz stanovený Evropskou centrální bankou vyhlašuje
Evropská komise v Úředním Věstníku Evropské unie).
[4] Podporu de minimis nelze poskytnout v oblasti exportu. V odvětví silniční dopravy je limit podpory
de minimis stanoven na 100.000,- eur. Specifické předpisy platí pro oblasti zemědělství a rybolovu.
V oblasti zemědělství je podpora de minimis stanovena Nařízením EK 1860/2004 (strop je 3000 euro).
[5] Do celkového limitu podpor de minimis se nezapočítávají jiné druhy podpor (např. podpory dle
Nařízení EK 68/2001, 70/2001, 2204/2002).
[6] Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od
jejího poskytnutí.
[7] Datem přijetí podpory se rozumí datum rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí (přidělení) podpory.
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