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Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o naborze, Profesura NAWA 2022 

 

Wzór oświadczenia o niewystępowaniu pomocy publicznej 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że nie udziela pomocy publicznej i pomocy 
de minimis, w związku z czym Wnioskodawca zobowiązany jest do potwierdzenia niewystępowania 
pomocy publicznej w przypadku pozyskania finansowania Projektu. Proszę o wypełnienie poniższego 
kwestionariusza potwierdzającego niewystępowanie pomocy publicznej. 
  

1 
Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu 
unijnego prawa konkurencji (np. czy świadczy usługi lub 
oferuje towary na rynku)? 

TAK1  NIE2  

 

1 W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 2. 
2 W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić 

oświadczenie, znajdujące się poniżej, ponieważ udzielona odpowiedź wskazuje, że pomoc uzyskana 
ze środków NAWA nie będzie stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. 

 

2 

Czy wnioskowane finansowanie Projektu stanowić będzie 
finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej 
podmiotu (tj. Projekt nie polega na prowadzeniu działalności 
gospodarczej, ani nie jest z nią związany, a jego wyniki nie będą 
wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności)?3 

TAK4  NIE5  

 

3 W przypadku podmiotów innych niż organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, 
w celu oceny czy daną działalność podmiotu można uznać za działalność niegospodarczą prosimy 
o zapoznanie się z decyzjami Komisji Europejskiej (m.in. pkt. 17-25 decyzji KE nr N293/2008; pkt. 12-26 
decyzji KE nr N540/2008; pkt. 51-55 decyzji KE N470/2008; pkt. 96-108 Decyzji KE SA.20829) 
i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (m.in. wyrok w sprawie C-138/11; opinia 
w sprawie C-205/03 P). 
4 W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przejść do pytania nr 3. 
5 W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza, udzielenie 
finansowania przez NAWA nie będzie możliwe. 
 

3 

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, 
ich koszty i finansowanie i przychody? 

(Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, 
finansowania i przychodów mogą być roczne sprawozdania 
finansowe podmiotu). 

TAK6  NIE7  

 

6 W przypadku wyboru odpowiedzi „TAK” należy przerwać wypełnianie formularza i uzupełnić 
oświadczenie. Udzielone odpowiedzi wskazują, że pomoc uzyskana ze środków NAWA nie będzie 
stanowić pomocy publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE. 
7 W przypadku wyboru odpowiedzi „NIE” należy przerwać wypełnianie formularza, udzielenie 
finansowania przez NAWA nie będzie możliwe.   
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Działając w imieniu Wnioskodawcy oświadczam, że: 

1. powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją 

najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności; 

 

2. Wnioskodawca jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu 

art. 2 pkt 83 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, s.1); 

 

3. Wnioskowane finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację Projektu 

w ramach Programu nie stanowi dla Wnioskodawcy pomocy publicznej, o której mowa 

w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany Dz. Urz. UE 

2010 C 83, s. 1). 

 
 
 
 
 
 

     
 …………………………………………………………………………………………………. 

  data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 

 


