De de-minimis-verklaring heeft tot doel het programma en de projectpartner die een de-minimissteun toekent aan een eindbegunstigde, te informeren over de eventuele steun die ontvangen wordt
in het kader van de de-minimis-verordeningen1.

Ik ondergetekende Naam en voornaam ……………………………………………………………………………………..…….,
wettelijke vertegenwoordiger van Naam van de organisatie + Ondernemingsnummer …………..……….
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
wens deel te nemen aan een actie in het kader van het project Naam van het project
voorbereidingssessie B2B-ontmoetingen Filière AD-T ……………………………………………………
verklaar,
o

Dat de organisatie die ik vertegenwoordig, alsook alle entiteiten die tot dezelfde groep als
mijn organisatie behoren, geen steun ontvangen hebben die als de-minimis-steun
gedefinieerd wordt, gedurende de laatste drie boekjaren (het lopende boekjaar en de vorige
twee)

o

Dat de organisatie die ik vertegenwoordig, alsook alle entiteiten die tot dezelfde groep als
mijn organisatie behoren, de volgende de-minimis-steun ontvangen hebben, gedurende de
laatste drie boekjaren (het lopende boekjaar en de vorige twee):

Begunstigde

Categorie

(zoals omschreven in de
overeenkomstige verordening)

Klassiek=KLA
Landbouw=LAN

Ondernemingsnummer

Land dat de deminimis-steun
toegekend heeft

Bedrag van de
bijdrage in euro

Datum van
toekenning

Totaal:
Bovendien, aangezien het potentiële bedrag van de overheidssteun die mijn organisatie zal
ontvangen in het kader van het project € 450 (bedrag in euro). Het bedrag van de steun, in
voorkomend geval gecumuleerd met het bedrag van eerder ontvangen de minimis steun,
overschrijdt de limieten niet zoals omschreven in verordening 1407/2013, namelijk € 200.000 per
Lidstaat gedurende 3 boekjaren (€ 15.000 voor de landbouwsector).
Bij deze erken ik dat een valse of verkeerde verklaring aanleiding kan geven tot de volledige
terugbetaling van de ontvangen steun, inclusief rente.
Handtekening

Naam en functie

Datum

Stempel

VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van artikelen 107
en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimis-steun (de-minimis-verordening) en
VERORDENING (EU) Nr. 1408/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector.
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