WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS
na podstawie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie udzielania
pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 245 poz. 1461 z 2011 r.) wraz z późniejszymi zmianami.
1.

Nazwa Beneficjenta:

2

Dokładny adres:

ulica:
numer domu:
numer lokalu:
kod pocztowy:
miejscowość:
gmina:
powiat:
województwo:

3.a

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3.b

Klasa działalności gospodarczej (PKD)

4.

Wielkość organizacji Beneficjenta

5.

Wartość kredytu/pożyczki

6.

Udział własny

7.

Wartość projektu 1

8.

Wydatki kwalifikowane
(wartość kredytu/pożyczki)

9.

Wnioskowana kwota de minimis2

10.

Tytuł, miejsce, cel realizowanego projektu

11.

Opis realizowanego projektu

mikroprzedsiębiorca,
przedsiębiorca mały,
przedsiębiorca średni

Opis rezultatów projektu
Data rozpoczęcia realizacji projektu
Data zakończenia realizacji projektu 3

1

Suma pozycji 5 i 6
Max 80% pozycji 8
3
Dotyczy kredytów inwestycyjnych
2

1
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13,
25-311 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000360966; NIP: 657-286-36-04 REGON: 260404291; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony w całości) 9 999 000 zł.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

W załączeniu przedstawiam:
A. informację o uzyskanej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący
rok podatkowy (budżetowy) oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe
tak nie
B. zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok
podatkowy (budżetowy) oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe
tak nie
C. oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis, czy innej pomocy publicznej
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych
tak nie
D. pozostałe załączniki: .................................................................................................................

……….……………………………………………………..
Pieczątka i podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Wnioskodawcy

2
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13,
25-311 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000360966; NIP: 657-286-36-04 REGON: 260404291; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony w całości) 9 999 000 zł.

… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

