Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP
Oświadczenie niniejsze służy do określenia przez wnioskodawcę składającego wniosek
o dofinansowanie w ramach
poddziałania 3.2.2 PO IR, własnego statusu MŚP
(mikroprzedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo małe, przedsiębiorstwo średnie) zgodnie z zasadami
ujętymi w Załączniku I do 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 (dalej: Załącznik I).
1.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze Oświadczenie dotyczy wnioskodawcy:
1.1. (pełna

nazwa Wnioskodawcy
zgodnie z dokumentem
rejestrowym)

składającego Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie
3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne dla projektu, pt.
1.2. (tytuł

projektu)

Wyżej wymieniony, niżej podpisany Wnioskodawca
 mikroprzedsię małym
 średnim
1.3. oświadcza, że jest
biorcą
przedsiębiorcą
przedsiębiorcą
zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku I
 jest przedsiębiorstwem samodzielnym
1.4.
1.
 pozostaje w relacji
2.
przedsiębiorstw/podmiotów
1.5.
3.
partnerskich z podmiotami:
oraz oświadcza, że:
…
1.
 pozostaje w relacji
2.
przedsiębiorstw/podmiotów
1.6.
3.
powiązanych z podmiotami:
…
w rozumieniu art. 3 Załącznika I.

2.

 podmiotem
niebędącym MŚP

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

2.1.

Wnioskodawca:

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z
dokumentem rejestrowym)

Data rozpoczęcia działalności
Wnioskodawcy (miesiąc/rok)
Dane stosowane do określenia W ostatnim okresie
kategorii MŚP
sprawozdawczym
2.2.

(dane Wnioskodawcy)
2.3.
2.4.

Wielkość zatrudnienia
Obroty ze sprzedaży netto

(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)
2.5.

Suma aktywów bilansu

(w tys. EUR)

Okres sprawozdawczy, którego
dotyczą dane
2.6.

W poprzednim okresie W okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczym za drugi
rok wstecz od ostatniego
okresu sprawozdawczego

25% lub więcej kapitału lub praw głosu Wnioskodawcy jest kontrolowane
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co najmniej jeden organ
publiczny (art. 3 ust. 4 Załącznika I).
2.8. Powyższa wartość 25% kapitału lub praw głosu została osiągnięta lub przekroczona
przez następujących inwestorów:
 publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub
grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu
o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły
biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów
w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;
 uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
 inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;
 niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz
liczbą mieszkańców poniżej 5 000;
i podmioty te nie są powiązane w rozumieniu art. 3 Załącznika I, indywidualnie ani
wspólnie, z Wnioskodawcą, tj. nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w
zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako
udziałowców/akcjonariuszy.
2.7.

3.

 tak

 nie

 tak

 nie

PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIE

3.1.1.

Przedsiębiorstwo partnerskie:

(pełna nazwa przedsiębiorstwa
wymienionego w pkt 1.5 zgodnie z
dokumentem rejestrowym)

Data rozpoczęcia działalności
przedsiębiorstwa (miesiąc/rok)
3.1.3. Stopień powiązania
3.1.2.

(w procentach)

Dane stosowane do określenia W ostatnim okresie
kategorii MŚP
sprawozdawczym
(pełne dane przedsiębiorstwa wraz z
danymi przedsiębiorstw powiązanych z
niniejszym, wymienionych w pkt. 3.1.8)

W poprzednim okresie W okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczym za drugi
rok wstecz od ostatniego
okresu sprawozdawczego

Wielkość zatrudnienia
3.1.5. Obroty ze sprzedaży netto
3.1.4.

(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)
3.1.6.

Suma aktywów bilansu

(w tys. EUR)

Okres sprawozdawczy, którego
dotyczą dane
3.1.8. Informacje o podmiotach
powiązanych z przedsiębiorstwem
partnerskim
3.1.7.

(nazwa, REGON, opis sposobu
powiązania)

(w razie konieczności należy przedstawić dane dla kolejnego przedsiębiorstwa partnerskiego w układzie jak wyżej)

4.

PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANE

4.1.1.

Przedsiębiorstwo powiązane:

(pełna nazwa przedsiębiorstwa
wymienionego w pkt 1.6 zgodnie z
dokumentem rejestrowym)
4.1.2.

Data rozpoczęcia działalności

przedsiębiorstwa (miesiąc/rok)
4.1.3. Stopień powiązania
(w procentach)

Dane stosowane do określenia W ostatnim okresie
kategorii MŚP
sprawozdawczym
(pełne dane przedsiębiorstwa wraz
z danymi przedsiębiorstw partnerskich
i powiązanych z niniejszym,
wymienionych w pkt. 4.1.8)
4.1.4.
4.1.5.

W poprzednim okresie W okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczym za drugi
rok wstecz od ostatniego
okresu sprawozdawczego

Wielkość zatrudnienia
Obroty ze sprzedaży netto

(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)
4.1.6.

Suma aktywów bilansu

(w tys. EUR)

Okres sprawozdawczy, którego
dotyczą dane
4.1.8. Informacje o podmiotach
partnerskich i powiązanych z
przedsiębiorstwem powiązanym
4.1.7.

(nazwa, REGON, opis sposobu
powiązania)

(w razie konieczności należy przedstawić dane dla kolejnego przedsiębiorstwa powiązanego w układzie jak wyżej)

5.

DANE SKUMULOWANE DO OKREŚLENIA STATUSU MŚP WNIOSKODAWCY

5.1.

Wnioskodawca:

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z
dokumentem rejestrowym)

Skumulowane dane do określenia W ostatnim okresie
kategorii MŚP Wnioskodawcy
sprawozdawczym

W poprzednim okresie W okresie
sprawozdawczym
sprawozdawczym za drugi
rok wstecz od ostatniego
okresu sprawozdawczego

Wielkość zatrudnienia
5.3. Obroty ze sprzedaży netto
5.2.

(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)
5.4.

Suma aktywów bilansu

(w tys. EUR)

6.

OŚWIADCZENIE DODATKOWE

(zgodnie z art. 4 ust. 2. Załącznika I do 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, „jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg
rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe
określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa
następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych”.
W przypadku gdy z uwagi na powyższy przepis, stwierdzenie nabycia danego statusu MSP nie jest możliwe na podstawie
przedstawionych wcześniej danych za 3 lata obrachunkowe, należy dodatkowo wypełnić poniższe oświadczenie, odnoszące się
do danych za lata poprzedzające przedstawione wcześniej 3 lata obrachunkowe)

W związku z brakiem możliwości ustalenia statusu MŚP na podstawie danych za przedstawione wcześniej 3
ostatnie zatwierdzone okresy obrachunkowe, niżej podpisany Wnioskodawca, który złożył Wniosek o
dofinansowanie dla projektu wymienionego na wstępie dokumentu, tj. przedsiębiorstwo o nazwie
(pełna nazwa
Wnioskodawcy zgodnie z
dokumentem rejestrowym)
6.1.

oświadcza, że w oparciu o dane poprzedzające 3 ostatnie zatwierdzone okresy obrachunkowe
 mikroprzedsię małego
 średniego
6.2. nabył status
 nie nabył statusu MSP
biorcy
przedsiębiorcy
przedsiębiorcy

zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku do Rozporządzenia.
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i jestem
świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, w tym
odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego,
przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, co do okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wsparcia.

Uwagi:
A.

Przy określaniu statusu MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP należy stosować się do
zasad określonych w Załączniku I do 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. Przy określaniu statusu
MŚP oraz badaniu wpływu powiązań z innymi podmiotami na status MŚP można posłużyć się wyjaśnieniami zawartymi w
wydanym w 2015 r. poradniku Komisji Europejskiej pt. „User guide to the SME definition” (wersja jedynie w języku
angielskim) dostępnym na stronie ec.europa.eu. Sposób określania statusu MŚP, rodzaju ewentualnych powiązań z innymi
podmiotami oraz służących do tego danych, jest również przedstawiony w Instrukcji wypełniania wniosku.

B.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo partnerskie z Wnioskodawcą jest powiązane z innym przedsiębiorstwem, dane dotyczące
tego przedsiębiorstwa (zatrudnienie, bilans, obroty) należy doliczyć do danych rozpatrywanego przedsiębiorstwa
partnerskiego z Wnioskodawcą i tak wyliczone dane przedstawić jako dane tego przedsiębiorstwa partnerskiego. Informacje
o uwzględnionych w ten sposób przedsiębiorstwach (nazwy, sposób powiązania) należy przedstawić w punkcie „Informacje
o podmiotach powiązanych z przedsiębiorstwem partnerskim” (zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 Załącznika I).

C.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo powiązane z Wnioskodawcą jest partnerskie lub powiązane z innym przedsiębiorstwem,
dane dotyczące tego przedsiębiorstwa (zatrudnienie, bilans, obroty) należy doliczyć do danych rozpatrywanego
przedsiębiorstwa powiązanego z Wnioskodawcą i tak wyliczone dane przedstawić jako dane tego przedsiębiorstwa
powiązanego. Informacje o uwzględnionych w ten sposób przedsiębiorstwach (nazwy, sposób powiązania) należy
przedstawić w punkcie „Informacje o podmiotach powiązanych z przedsiębiorstwem partnerskim” (zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3
Załącznika I).

Miejscowość

Data

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

