tnformacja dotyczqca udzielania nieodplatnej pomocy prawnej osobom
fizycznym prowadzqcym iednoosobowq dzialalnoS6 gospodarczq
niezatrudniajqcych innych os6b w ciqgu ostatniego roku iako pomoc de
minimis

Informacja dotyczqca udzielania nieodplatnej pomocy prawnej osobom fizycznym
prowadzqcym jednoosobowq dzialalnoSi gospodarczq niezatrudniajqcym innych os6b w ciqgu
ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodplatnej pomocy prawnej,

nieodplatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 220t9 r. poz.294
orazz2O2O r. poz. 875)jest pomoca de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy
publicznej (t.j. oz. U.z2o2O r. poz. 708- dalej,,ustawa".

UBIEGANIE SIE O POMOC ( art. 37 ust. 1 ustawy)

Od podmiotu ubiegajqcego siq

o

pomoc nale2y zalqdai

-

przed udzieleniem pomocy-

przedstawienia:

l.wszystkich zaSwiadczeri o pomocy de minimis i za(wiadczer'r o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku, w kt6rym ubiega siq o pomoc oraz w
ciqgu dw6ch poprzedzajqcych go lat podatkowych,
albo:
- oSwiadczenia o wielkoSci

tej pomocy otrzymanej w tym okresie,

- o(wiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

(wz6r oSwiadczefi w zatqczniku);

2.informacji niezbqdnych do udzielenia pomocy, okreSlonych w rozporzqdzeniu Rady
Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegajqcy siq o pomoc innq ni2 pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybol6wstwie (Dz,U. 2O1O Nr 53, poz. 31L) dotyczqcych w szczeg6lno6ci wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego dzialalno6ci gospodarczej oraz wielko5ci i przeznaczenia pomocy
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych koszt6w kwalifikujqcych siq do objQcia
pomocq, na pokrycie kt6rych ma byi przeznaczona pomoc de minimis.
WSTRZYMANIE SIE Z UDZIEIENIEM POMOCY (art. 37 ust' 7 ustawy)

PODMIOT UDztELAJACY pOMOCy NIE MOZE JEJ ROZPOCZACPRaED PRZEKAZANIEM PRLEZ
rODMtOT UBIEGAJACv StE OP POMOC WY2EJ WYMIENIONYCH DOKUMENT6w.
ZWROT POMOCY (art. 25 ust.1 ustawy)

Beneficjenta pomocy poucza siq o mo2liwo6ci i warunkach domagania siq od niego zwrotu
kwoty stanowiqcej r6wnowarto6i udzielonej pomocy publicznej wrazz odsetkami.

-l

MoNIToRoWANIEPoMocYPUBLICZNEJ(art.31ust.1ustawy)
publiczna jest monitorowana' obejmuje ono
Beneficjenta pomocy poucza siq, 2e pomoc
udzielanej pomocy publicznej'
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o

wszczeg6lnoSciojejrodzajach,formachiwielkosci,orazprzestrzeganiekrajowegolimitu
lub rybol6wstwie'
skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie
UPUBLICZEENIE POMOCY (

art. 11a ust' 2 ustawy)

faktu udzielenia pomocy' W
l,Beneficjenta pomocy uprzedza siq o obowiqzku upublicznienia
identyfikacji podatkowej' nazwq'
tym celu nale2y zebrai od niego dane obejmujqce numer
pomocy, wielko$i przedsiqbiorcy'
podstawq prawnE udzielenia pomocy, dziei udzielenia
prowadzonej informacji' warto(i
informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju
pomocy, formq oraz przeznaczenie pomocy'
Prezesa Urzqdu ochrony
Uzyskane dane nale2y udostqpnii na stronie internetowej
Konkurencji i Konsument6w.

2.

