
Verklaring de-minimissteun
Behorende bij de regeling Subsidieregeling startsubsidie Lokale Energie provincie Groningen
2021-2023. Meer informatie vindt u op www.startsubsidielokaleenergie.nl.

Verklaring
Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming1

O geen de-minimissteun is verleend
Over de periode van ..........................(begindatum van het belasting�aar gelegen twee jaar vóór
de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ........................... (datum van
ondertekening van deze verklaring) is niet eerder de-minimissteun verleend.

O beperkte de-minimissteun is verleend
Over de periode van....................... (begindatum van het belasting�aar gelegen twee jaar vóór
de datum van ondertekening van deze verklaring) tot ............ ............... (datum van
ondertekening van deze verklaring) is eerder de-minimissteun (in welke vorm of voor welk
doel dan ook) verleend tot een bedrag van in totaal € .......................................................... Of
deze de-minimissteun al daadwerkelijk is uitbetaald, doet niet ter zake.
Een kopie van de stukken waaruit het verlenen van de-minimissteun blijkt, voegt u hierbij.

O reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend
Voor dezelfde in aanmerking komende kosten is al staatssteun verleend tot een bedrag van
in totaal €........................... Deze staatssteun is verleend op grond van de Algemene
groepsvrijstellingsverordening2, de MKB Landbouwvrijstellingsverordening3 of een besluit van
de Europese Commissie d.d. ................ en kopie van de stukken waaruit het verlenen van
staatssteun voor dezelfde in aanmerking komende kosten blijkt, voegt u hierbij.

Aldus volledig en naar waarheid ingevuld door:

.............................................................................................................(bedrijfsnaam)
…………………...................................................................................(inschrijfnr. KvK)
...........................................................................(naam en functie ondertekenaar)
……………………........................................................................(adres onderneming)
………………………...........................................................(postcode en plaatsnaam)
…………………………………………………………..................................................(datum)
.............................................................................................................(handtekening)

1 In artikel 2, tweede lid, Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betre�ende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betre�ende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L 352) zijn criteria opgenomen aan de hand waarvan
kan worden bepaald wanneer twee of meer ondernemingen binnen dezelfde lidstaat als één
onderneming moeten worden beschouwd.

2 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun
op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betre�ende de werking van de Europese Unie
met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard. PbEU2014, L 187/1.

3 Verordening (EU) Nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun
in de landbouw-en bosbouwsector en in de plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108
van het Verdrag betre�ende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar
worden verklaard. PbEU, L193/1.

NB Dit formulier moet worden geprint, met de hand ondertekend, en vervolgens gescand en
als afbeelding of PDF worden bijgevoegd in het online aanvraagformulier.

http://www.startsubsidielokaleenergie.nl

