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§ 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; příjemce, který není účetní jednotkou současný a dva předchozí kalendářní roky.
2
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení Komise (ES) č. 1860/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, v platném znění.
3
Kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu.
4
Datum poskytnutí podpory malého rozsahu (např. datum Rozhodnutí o přidělení podpory, datum podpisu Dohody).
5
Český přechodný rámec (rozhodnutí Komise N 236/2009 ze dne 7. 5. 2009) navazující na Sdělení Komise - Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize.
6
Zaškrtnutí správné možnosti, v případě rozdílného období, než je kalendářní rok, nutno toto období specifikovat.
7
Úředně ověřený v případě, že žadatel (statutární orgán žadatele) nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF.
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Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení Komise (ES) č. 1860/2004, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů, v platném znění.
2
§ 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; příjemce, který není účetní jednotkou současný a dva předchozí kalendářní roky.
3
Kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu.
4
Datum poskytnutí podpory malého rozsahu (např. datum Rozhodnutí o přidělení podpory, datum podpisu Dohody).
5
Výběr správné možnosti, v případě rozdílného období, než je kalendářní rok, nutno tato období specifikovat.
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat podporu z Českého přechodného rámce prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie
čestně prohlašuji,
že výše uvedenému žadateli byla během období posledních dvou uzavřených ročních účetních období a v aktuálním ročním účetním období1 poskytnuta podpora dle režimů Českého přechodného rámce a de minimis v celkové výši 
                                         tj.
Přehled všech podpor malého rozsahu (de minimis)2, které žadatel v rozhodném období čerpal
Č.ř.
Poskytovatel podpory
Účel
Výše v Kč
Výše v EUR3
Datum4
Celkem
Přehled všech podpor Českého přechodného rámce5, které žadatel v rozhodném období čerpal
Č.ř.
Poskytovatel podpory
Účel
Výše v Kč
Výše v EUR
Datum
Celkem
Vymezení účetního období používaného příjemcem
1. aktuální účetní období
2. poslední účetní období
3. předposlední účetní období
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
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6
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat podporu de minimis v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie1
čestně prohlašuji,
že výše uvedenému žadateli byla během období posledních dvou uzavřených ročních účetních období a v aktuálním ročním účetním období2 poskytnuta podpora de minimis v celkové výši 
tj.
Přehled všech podpor malého rozsahu (de minimis), které žadatel v rozhodném období čerpal
Č.ř.
Poskytovatel podpory
Účel
Výše v Kč
Výše v EUR3
Datum4
Celkem
Vymezení účetního období používaného příjemcem5
1. aktuální účetní období
2. poslední účetní období
3. předposlední účetní období
Podpis žadatele (statutárního orgánu)
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