
  

  

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCOWEGO FINANSOWANIA KAPITAŁOWEGO 

 

Działając w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my, w związku z ubieganiem się przedsiębiorcy o 

udzielenie pomocowego finansowania kapitałowego w ramach programu rządowego dotyczącego wsparcia 

finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla dużych  przedsiębiorstw w związku ze zwalczaniem skutków 

epidemii COVID-19 w Polsce w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej - „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu 

Rozwoju dla Dużych Firm”, przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 27 kwietnia 2020 roku, z późniejszymi 

zmianami („Program”), niniejszym oświadczam/y, że: 

 

 

1. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej 

Na przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my, nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, co do której Komisja 

Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy. 

 

2. Oświadczenie o niespełnieniu kryteriów uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów uznania za 

przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu (i) art. 2 pkt 18 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. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, ze zm.), (ii) art. 2 pkt 14 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym 

oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1) lub (iii) art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom 

prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i 

akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 37). 

 

3. Oświadczenie o niespełnieniu kryteriów uznania za przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji 

(jednostka gospodarcza) 

Jednostka gospodarcza (grupa) przedsiębiorcy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniała kryteriów przedsiębiorstwa 

znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu (i) art. 2 pkt 18 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. U. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, ze zm.), (ii) art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 



  

  

z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach 

wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1) lub (iii) art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 

grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w 

zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 369 z 

24.12.2014, s. 37). 

Jednostka gospodarcza (grupa) przedsiębiorcy rozumiana jest jako grupa podmiotów z nim powiązanych (w 

rozumieniu załącznika I do GBER) traktowanych jako całość. 

 

4. Oświadczenie dotyczące kumulacji pomocy publicznej 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my:  

• nie narusza zasad kumulacji określonych w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2020 r. 

„Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (C(2020) 1863 final)” z późniejszymi zmianami oraz w decyzji Komisji Europejskiej z 11 czerwca 

2020 r. w sprawie SA.57055 (2020/N); 

• w przypadku zadeklarowania więcej niż jednego Instrumentu Finansowania Programowego na zasadach 

pomocy publicznej – przyznanie przedsiębiorcy wsparcia w ramach deklarowanych Instrumentów 

Finansowania Programowego nie naruszy zasad kumulacji pomocy publicznej;  

• w przypadku gdy przedsiębiorca jest już beneficjentem pomocy publicznej – przyznanie przedsiębiorcy 

wsparcia w ramach deklarowanego lub deklarowanych Instrumentów Finansowania Programowego nie 

naruszy zasad kumulacji pomocy publicznej.  

 

5. Oświadczenie dotyczące dodatkowych kryteriów uzyskania Pomocowego Finansowania Kapitałowego 

Przedsiębiorca, którego reprezentuję/my spełnia kryteria dla przyznania mu Pomocowego Finansowania 

Kapitałowego określone w § 3 ust. 6 Regulaminu ubiegania się o udział w Programie.  

 

6. Oświadczenie dotyczące obowiązku przedstawienia wieloletniej strategii, projekcji finansowych lub planu 

restrukturyzacji, uwiarygadniających osiągnięcie rentowności finansowej 

W imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentuję/my, akceptuję/my, że w toku rozpatrywania Wniosku przedsiębiorca 

jest zobowiązany do przedstawienia wieloletniej strategii, projekcji finansowych lub planu restrukturyzacji, 

uwiarygadniających osiągnięcie rentowności finansowej. 



  

  

 

7. Oświadczenie o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z covid-19 

Przedsiębiorca nie naruszył, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów 

ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). 

 

 

 


