Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna 1)
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu
3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności PKD (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmian.)1)

5) Wielkość podmiotu, 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 zastosowania art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1)
mikroprzedsębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca
6) Data rozpoczęcia działalności

7) W przypadku ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
Czy obiekt został zgłoszony do odpowiedniej ewidencji obiektów hotelarskich
prowadzonej przez Marszałka Województwa Pomorskiego?

tak

nie

nie dotyczy

Data zgłoszenia do ewidencji

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału
zarejestrowanego?

tak

2) Czy, podmiot składający wniosek o udzielenie pomocy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał
z opłacaniem należności z tytułu podatków i opłat lokalnych za okres dłuższy niż 3 miesiące ?

tak

nie

3) Czy podmiot otrzymał pomoc na ratowanie i nie spłacił do tej pory pożyczki lub nadal jest
stroną umowy gwarancji lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal realizuje plan
restrukturyzacyjny?

tak

nie

4) Czy, podmiot składający wniosek o udzielenie pomocy jest podmiotem wymienionym
w § 8 pkt 1, ppkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystapieniem epidemii
(Dz. U. poz. 566 z późn. zmian.)

tak

nie
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nie

nie dotyczy

5) Czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia z
wnioskiem o udzielenie pomocy:
a) podmiot odnotowuje rosnące straty?

tak

nie

b) obroty podmiotu maleją?

tak

nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy podmiotu lub
niewykorzystany potencjał do świadczenia usług?

tak

nie

d) podmiot ma nadwyżki produkcji?

tak

nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

tak

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia podmiotu?

tak

nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań podmiotu?

tak

nie

h) zaistniały inne okoliczności wskazujące na trudności w
zakresie płynności finansowej?

tak

nie

C. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy rekompensujące negatywne konsekwencje
1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc publiczną

tak

nie

tak

nie

rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?
2. Jeśli tak, należy wskazać:
a) wartość pomocy w złotych oraz datę otrzymania

b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka,
gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka
zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa)

F. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności, podaje się klasę PKD tej
działalności, która generuje największy przychód.
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