Załącznik nr 9 do Umowy o dofinansowanie
Oświadczenie dotyczące delokalizacji

Działając w imieniu ……………………………….., w związku z realizacją projektu nr ……………………….
oświadczam/y, że w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu nie
dokonałem/liśmy przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której
dotyczy wniosek o dofinansowanie,
oraz zobowiązuję/my się, że nie dokonam/y takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia
inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie.

……………………………………………..
Pieczęć firmowa beneficjenta

………………………………………………..
Data i podpis beneficjenta

Zgodnie z art. 14 ust. 16 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, Beneficjent potwierdza, że nie dokonał
przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o pomoc, w ciągu
dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, oraz zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres
dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc..
Na potrzeby interpretacji niniejszego przepisu należy przyjąć następujące pojęcia:
1) przeniesienie – zgodnie z art. 2 pkt 61 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej
działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do
zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony
Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie
pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub
potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc
pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością;
2) taka sama lub podobna działalność – zgodnie z art. 2 pkt 50 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznacza działalność
wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej
NACE Rev. 2 określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr
3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych;
3) inwestycja początkowa – zgodnie z art. 2 pkt 51 lit. a) rozporządzenia KE nr 651/2014oznacza inwestycję w rzeczowe
aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności
zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio
prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności;
4) beneficjent – dla celów art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014 beneficjent oznacza jeden organizm gospodarczy,
obejmujący wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków
a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy,
wspólników lub członków;
b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie
z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej
członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej
jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a)–d), za
pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno
przedsiębiorstwo.

