ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Ν1599/86 ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΩΡΕΤΗ ΣΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ
ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DE MINIMIS)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

Α. Η επιχείρθςθ ………………, τθν οποία νομίμωσ εκπροςωπώ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν ςυνδεδεμζνων και ςυνεργαηόμενων με
αυτιν επιχειριςεων, ζχει λάβει κατά τα δφο προθγοφμενα ζτθ και κατά το
τρζχον οικονομικό ζτοσ τισ κάτωκι ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ:
ΕΝΙΥΤΕΙ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ (DE MINIMIS)
ΠΟΤ ΕΥΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ (αθορά ηεν επιτείρεζε ποσ σποβάλλει πρόηαζε
και ηις ηστόν ζσνδεδεμένες και ζσνεργαδόμενες με ασηήν επιτειρήζεις)
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Β. Η ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε από ην
Πξόγξακκα «…..», αζξνηδόκελε κε άιιεο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ
έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε (θαζώο θαη νη ηπρόλ ζπλδεδεκέλεο θαη
ζπλεξγαδόκελεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο) θαηά ηα δύν πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά
έηε θαη ην ηξέρνλ έηνο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 200.000 επξώ. Ωο
εκεξνκελία ιήςεο ηεο ελίζρπζεο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο
απόθαζεο (απόθαζε έληαμεο) ή ζύκβαζεο θαηά πεξίπησζε.
Γ. Η επηρείξεζε δελ είλαη πξνβιεκαηηθή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθώλ
θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ όζνλ αθνξά ηηο θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηε
δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ3.
Δ. Δελ εθθξεκεί εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζία αλάθηεζεο παιαηάο
θξαηηθήο ελίζρπζεο.
Ημερομθνία: ……

20….
Ο–Η
Δθλ.....
(Υπογραφι)

