
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych 

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego w wysokości 9 000,00 PLN dla samozatrudnionych 
w projekcie grantowym 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” 

A. OPIS WNIOSKODAWCY 

Podaj swoje dane (zgodne z dokumentem rejestrowym – CEiDG), w tym informacje, które umożliwią nam 
przygotowanie dla Ciebie umowy. 

A.1 Dane wnioskodawcy 

1. Imię   

2. Nazwisko  

3. Nazwa wnioskodawcy (zgodnie z CEiDG)  

4. Typ wnioskodawcy  

5. Forma prawna Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

6. Forma własności Krajowe osoby fizyczne 

7. NIP  8. REGON  

A.2 Adres stałego miejsca wykonywana działalności gospodarczej (zgodny z CEIDG) 

1. Powiat  2. Gmina  

3. Miejscowość  4. Kod pocztowy  

5. Ulica  

6. Nr budynku  7. Nr lokalu  

8. Nr telefonu  

9. Adres poczty elektronicznej  

10. Adres korespondencyjny inny niż siedziba Tak/Nie 

Adres korespondencyjny 

11. Kod pocztowy  12. Poczta  

13. Miejscowość  14. Ulica  

15. Nr budynku  16. Nr lokalu  

A.3 Osoba do kontaktów w sprawie wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego 

Imię i nazwisko Nr telefonu Adres poczty elektronicznej 

1.    

A.4 Dane niezbędne do podpisania umowy 

Dane do przelewu 

1. Nazwa banku  

2. Nr rachunku bankowego  

 

 
  



B.SYTUACJA WNIOSKODAWCY W ZWIĄZKU Z COVID-19 

B.1 Opis bieżącej sytuacji i wskazania przeznaczenia bonu rekompensacyjnego 

W związku z ubieganiem się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19 w polu B.1: 

− napisz przed jakimi problemami stanąłeś w związku z pojawieniem się pandemii, np. spadek liczby 
klientów, znaczący spadek obrotów; 

− wskaż na co zamierzasz przeznaczyć bon rekompensacyjny; 

− odnieś się do otrzymanej już innej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, jak również innej pomocy uzyskanej po dniu 31 stycznia 2020 r. 
(podaj: datę  udzielenia, wartość pomocy w zł, rodzaj pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, dopłata do 
oprocentowania kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa), podstawę prawną – 
np. przepis ustawy, nazwę rozporządzenia oraz numer decyzji lub umowy, na podstawie których 
udzielona została pomoc oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy)); w przypadku gdy 
wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną 
pomoc, podaj opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc. 

 

B.2 Oznaczenie prowadzonej działalności 

Wybierz numer głównego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dominujący w Twojej działalności. 

W wyszukiwarce (Słownik PKD) możesz go wyszukać na dwa sposoby poprzez : 

- wpisanie w polu o nazwie „Kod” dwóch początkowych cyfr kodu PKD oraz kropki, a następnie kliknięcie 
ikony lupy (zanim klikniesz lupę możesz również wpisać ciąg dalszy kodu) lub 

- wpisanie w polu o nazwie „Nazwa” słowa kluczowego (o identycznej wielkości liter i odmianie jak w CEIDG), 
a następnie kliknięcie ikony lupy. 

 

Przykład dla: 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna: 

- w polu o nazwie „Kod” wpisujemy: 86. (lub 86.23 dla precyzyjnego wyszukania) 

- w polu o nazwie „Nazwa” wpisujemy słowo, np.: lekarska 

Po każdej z czynności kliknij ikonę lupy. 

Dominujący kod PKD 

Lp. Kod Nazwa 

1.   

B.3 Obroty 

W polu B.3 podaj obroty w swoim przedsiębiorstwie za wybrany pełny miesiąc kalendarzowy:  

czerwiec 2020 lub lipiec 2020. 

Pamiętaj, że o wsparcie w ramach tego naboru mogą się ubiegać osoby fizyczne będące MŚP prowadzące 
działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników w oparciu o umowy o prace w wymiarze pełnego 
etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej), których obroty spadły o co najmniej 75% w 
związku z pandemią w stosunku do średniej miesięcznej z II półrocza 2019 r.  

Wskaż dokument, w oparciu o który podajesz te dane.  

Dane te będą weryfikowane podczas kontroli m.in. w oparciu o wskazany dokument. 

1. Obroty w wybranym 
miesiącu 

2. Miesiąc za jaki 
podajesz obroty 

3. Dokument źródłowy (np. księga 
przychodów i rozchodów lub 
inny właściwy dla rodzaju 
prowadzonej księgowości) 

   

4. Średnia miesięczna obrotów w II półroczu 2019 r.   

 
 



 
 

Lp. Treść Oświadczenia 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie objętym 
niniejszym wnioskiem. 

 

2. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia niniejszego wniosku jestem 
samozatrudniony/-a, tj. jestem osobą fizyczną będącą MŚP prowadzącą we własnym imieniu 
działalność gospodarczą (tj. posiadającą wpis do CEIDG) niezatrudniającą pracowników w 
oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub 
więcej). 

 

3. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych 
jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 
stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 
okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego 
konkursu wynikająca z art. 286 oraz z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny 
(tj.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.). 

 

4. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem udzielania grantów w ramach projektu 
grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla 
samozatrudnionych i akceptuję postanowienia w nim zawarte. 

 

5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze wzorem umowy o powierzeniu Grantu oraz przyjmuję do 
wiadomości, iż w przypadku podpisania umowy o powierzeniu Grantu wydatki będą podlegały 
dofinansowaniu na zasadach w niej określonych. 

 

6. Oświadczam, że przed zawarciem umowy o powierzeniu Grantu, poinformuję pisemnie 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości o wszelkich zmianach w oświadczeniach i dokumentacji 
powstałych w okresie pomiędzy złożeniem Wniosku a podpisaniem Umowy. 

 

7. Oświadczam, że jestem świadomy/-a, iż wskazaną formą komunikacji i dokonywania czynności 
w postępowaniu w zakresie przyznania dofinansowania, jest forma elektroniczna, realizowana za 
pomocą Generatora wniosków o udzielenie grantu. 

Oświadczam, iż jestem świadomy/-a, że niezachowanie wskazanej formy komunikacji skutkuje 
pozostawieniem pisma bez rozpatrzenia, a czynność dokonana w inny sposób nie wywołuje 
skutków. 

 

8. Oświadczam, że w zakresie niniejszego bonu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków, 

tj. dofinansowanie otrzymane w formie stawki jednostkowej w ramach niniejszego bonu nie 

zostanie przeznaczone na: 

a) całkowite lub częściowe, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku dwukrotnie 
ze środków publicznych krajowych bądź europejskich, 

b) sfinansowanie kosztów objętych niekomercyjnym wsparciem pożyczkowym, kredytowym 
bądź gwarancyjnym; 

c) zapłacenie podatków, w tym podatku VAT lub innej opłaty w sytuacji kiedy istnieje prawna 
możliwość ich odzyskania. 

 

9. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku przetwarzam w sposób zgodny 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

 

C. POMOC PUBLICZNA – OŚWIADCZENIA  

Możliwość uzyskania dotacji wymaga spełnienia określonych warunków. Zapoznaj się z oświadczeniami 
znajdującymi się w tej części wniosku, następnie wybierz właściwe odpowiedzi. 

Pamiętaj, że przed podpisaniem umowy zobowiązany będziesz podpisać wniosek, potwierdzając jednocześnie 
prawdziwość tych oświadczeń.  

 

C.1 Oświadczenie ogólne 



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). 

10. Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym uprawnionym instytucjom oraz 
osobom dokonującym ewaluacji i oceny oraz wyrażam zgodę na udział w badaniach 
ewaluacyjnych mających na celu ocenę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

 

11. Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1010 z późn. zm.) zawartych w 
przedmiotowym wniosku. 

 

12. Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pośrednictwem Generatora wniosków o udzielenie grantu, 
jak też  na adres elektroniczny wskazany w pkt A2 lub A3 wniosku. 

 

13. 
Przyjmuję do wiadomości, że informacja o otrzymaniu korespondencji za pomocą Generatora 
wniosków o udzielenie grantu będzie przekazywana na wskazane we wniosku o przyznanie 
bonu rekompensacyjnego adresy e-mail. 

 

 

 

14. Oświadczam, że na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy 
z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358.) nie mam zakazu dostępu do środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm .). 

 

15. Oświadczam, że nie zostałem wykluczony/-a z możliwości otrzymania dofinansowania na 
podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 

 

16. Oświadczam, że przedmiot wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego nie dotyczy rodzajów 
działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w art. 3 ust. 3 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. 
UE L 347 z 20.12.2013, str. 289 z późn. zm.), tj. likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych; 
inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; wytwarzania, przetwórstwa i 
wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; przedsiębiorstw w trudnej sytuacji  
w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; inwestycji w infrastrukturę portów 
lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje 
niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.  

 

17. Oświadczam, że przedmiot wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego nie dotyczy rodzajów 
działalności wyłączonych z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie 
dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w celu 
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19 obowiązujące w 
dniu udzielenia wsparcia (Dz.U. z 2020 r. poz. 773), tj.: 

- działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli 
wsparcie jest uwarunkowane jego przeniesieniem w części lub w całości na producentów 
surowców lub jest ustalane na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów 
surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowanych przedsiębiorców, 
- w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia 
651/2014, którego wartość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzanych 
na rynek,  
- w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętych rozporządzeniem nr 1379/2013, które dotyczy 
którejkolwiek z kategorii wskazanych w art. 1 ust.1 lit. a-k rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 
28.6.2014, str. 45). 

 



18. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie: 

1) działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak:  
a) nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest 

nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma 
miejsce produkcja, obrót lub działalność, 

b) wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, 
destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych, 

c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni 
i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile 
stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej, 

d) kasyna  i równoważne przedsiębiorstwa, 
e) zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub 

zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych 
elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w 
sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i 
kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie 
nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych 
elektronicznych, 

f) zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, 
rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów 
badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”);  

2) działalności instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych. 

 

19. Oświadczam, że nie znajduję się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 
651/2014, w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 
2014 r. uznającego 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. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.) – jeżeli 
pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 
2 pkt 9 rozporządzenia 651/2014, albo w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego 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. Urz. UE L 369 z 
24.12.2014, str. 37) – jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, 
objętym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 
zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), lub 
nie znajdowałem/-am się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazłem/-
am się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. 

 

20. Oświadczam, że moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu wskutek epidemii COVID-19.  

21. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegałem/-am z płatnościami podatków i składek 
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uregulowałem/-am te zobowiązania do dnia złożenia 
wniosku o przyznanie bonu ((i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z 
płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności 
wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie 
jest uznawane za zaległość). 

 

22. Oświadczam, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku 
prowadziłem/-am działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania. 

 

23. Oświadczam, że na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia niniejszego wniosku prowadzę 
działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, tj. posiadam stałe miejsce 
wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, co znajduje 
potwierdzenie w dokumencie rejestrowym (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej), a także faktycznie prowadzę działalność gospodarczą na terenie województwa 
małopolskiego. 

 



24. Oświadczam, że nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 
Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. 

 

25. Oświadczam, że będę przechowywał/-a w swojej siedzibie dokumentację dotyczącą wniosku o 
przyznanie bonu rekompensacyjnego przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

26. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej.  

27. Oświadczam, że otrzymana pomoc (w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści 
podatkowych i korzystnych warunków płatności, gwarancji, pożyczek lub kapitał własny) 
kumulatywnie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 
kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z 
wystąpieniem pandemii COVID – 19 obowiązujące w dniu udzielenia wsparcia (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 773) nie przekracza łącznie na jedno przedsiębiorstwo: 

a) 100 000 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w 
sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 
rozporządzenia 651/2014; 

b) 120 000 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w 
sektorze rybołówstwa i akwakultury objętym rozporządzeniem nr 1379/2013; 

c) 800 000 EUR brutto – w przypadku przedsiębiorstwa: 
- prowadzącego działalność w sektorze innym niż produkcja podstawowa produktów 
rolnych oraz sektor rybołówstwa i akwakultury; 
- prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych lub 
działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz jednocześnie działalność w innym 
sektorze, pod warunkiem, że zapewnia rozdzielność finansowo-księgową pomiędzy 
działalnością w ramach poszczególnych sektorów. 

 

28. Oświadczam, że podany w polu A.4.2 rachunek bankowy jest rachunkiem aktywnym i służącym 
do celów działalności gospodarczej. Jednocześnie proszę o przekazanie dotacji na ten rachunek 
bankowy. 

 

29. Zobowiązuję się kontynuować działalność gospodarczą w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty 
środków bez jej zaprzestania lub zawieszenia. 

 

30. Oświadczam, że na dzień zarejestrowania niniejszego wniosku o przyznanie bonu 
rekompensacyjnego w projekcie grantowym,  podmiot  wnioskujący spełnia wszystkie kryteria 
pozwalające zaliczyć go, zgodnie z Załącznikiem I do 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. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z 
późn. zm.), do kategorii MŚP, zgodnie z oświadczeniem w polu A.1.4 wniosku o przyznanie bonu 
rekompensacyjnego.  

 

 


