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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) pomoc udzielana przez Państwo przedsiębiorcy
podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące
przesłanki:
 jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
 udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa
albo produkcję określonych towarów),
 grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi UE.
W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do
czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.

Proszę wypełnić poniższe punkty:
1. Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?
 TAK

 NIE

Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji
(tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku) w sektorze
 ROLNICTWA

 RYBOŁÓWSTWA

 TRANSPORTU

NIE DOTYCZY

2. Czy planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą w
rozumieniu unijnego prawa konkurencji?
 TAK

 NIE

3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, czy w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić
(czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogłyby prowadzić inne podmioty)?
 TAK

 NIE
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4. Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej?
 TAK

 NIE

Oświadczam, że wnioskowane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w formie
dotacji w kwocie …………………………………………………………. zł na realizację zadania
pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, nie spełnia
co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w ppkt 1 – 4 powyżej, a zatem nie stanowi pomocy
publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny
art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).

…………………………………………………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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