
 
 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
(nazwa i status prawny Wnioskodawcy) 

oświadcza, że: 

1. nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie  

i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.),  

2. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem                  

oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,  

3. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I 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,  

4. jest osobą fizyczną, osobą prawną, albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje               

zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Województwa Dolnośląskiego,  

5. nie jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.                    

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o pomoc de                   

minimis),  

6. nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu                

nie podlegają osoby uprawnione do reprezentacji, 

7. nie wypowiedziano mu wcześniej zawartej Umowy pożyczki, w szczególności na skutek niewywiązywania się z terminowych               

spłat lub nie jest podmiotem, który zmienił formę organizacyjno-prawną, a w poprzedniej formie działania pożyczka była mu                 

wypowiedziana z powodów wyżej wymienionych. 

8. wykorzysta otrzymaną pożyczkę na finansowanie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 

INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY DO KATEGORII MŚP 

I. Dane przedsiębiorstwa  
Wszystkie dane musza odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym.  
W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, należy             
przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego. 

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu 
na roczne jednostki robocze (RJR)  

1 Roczny obrót netto w euro Całkowity bilans roczny w euro 

   

Czy w porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym nastąpiła zmiana danych, która może spowodować zmianę kategorii               
przedsiębiorstwa wnioskodawcy (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo) 
• Nie 
• Tak (w tym przypadku prosimy wypełnić oświadczenie dotyczącego poprzedniego okresu obrachunkowego) 
II. Typ przedsiębiorstwa  

Przedsiębiorstwo samodzielne  

Przedsiębiorstwo, które samodzielnie lub    
wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z     
którymi jest powiązane posiada mniej niż 25 %        
kapitału lub głosów w innych     
przedsiębiorstwach lub inne przedsiębiorstwa    
posiadają mniej niż 25% kapitału lub głosów       
w tym przedsiębiorstwie, a ponadto nie są ze        

        ☐ 

1 RJR - liczba pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego 
uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, lub 
pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa. Do osób zatrudnionych zalicza się: pracowników; osoby pracujące dla 
przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego; właścicieli-kierowników; partnerów 
prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe. 
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sobą związane. 

Przedsiębiorstwo partnerskie  

Przedsiębiorstwo, które samodzielnie lub    
wspólnie z innymi przedsiębiorstwami, z     
którymi jest powiązane posiada od 25 % do        
50% kapitału lub głosów w innym      
przedsiębiorstwie lub inne przedsiębiorstwa,    
które samodzielnie lub wspólnie z innymi      
podmiotami powiązanymi posiada od 25 % do       
50 % kapitału lub głosów w tym       
przedsiębiorstwie.  

Uwaga! w przypadku zaznaczenia tej opcji,      
należy wymienić przedsiębiorstwa (podmioty    
partnerskie) z którymi wnioskodawca    
pozostaje w relacji  partnerskiej  ☐ 

Imię i nazwisko lub nazwa  
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
Adres (siedziba)  
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
NIP ....................................................... 
 
 
Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo 
............................................................ 
............................................................ 
Udział przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie w kapitale lub prawach głosu         
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (należy przyjąć spośród tych dwóch udziałów ten,         
którego wartość jest wyższa) 

……………………………………………………………………………………………………
…………… 

Liczba zatrudnionych Roczny obrót netto w  euro Całkowity bilans roczny w euro 

   

 
Przedsiębiorstwo powiązane  

Przedsiębiorstwo posiada większość praw    
głosu w innym przedsiębiorstwie w roli      
udziałowca/ akcjonariusza/ członka 

Przedsiębiorstwo posiada dominujący wpływ    
na działalność innego przedsiębiorstwa    
zgodnie z zawartą umową lub statutem lub ma        
prawo wyznaczyć lub odwołać większość     
członków zarządu lub organu nadzorczego.  

Co najmniej jedna z powyższych zależności      
zachodzi między przedsiębiorstwami poprzez    
inwestorów, inne przedsiębiorstwo lub osobę     
fizyczną. 

Uwaga! w przypadku zaznaczenia tej opcji,      
należy wymienić przedsiębiorstwa (podmioty    
związane) z którymi wnioskodawca pozostaje     
w relacji  zależności  

☐ 

Imię i nazwisko lub nazwa  
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
Adres (siedziba) 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
NIP ........................................................ 
Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo 
.............................................................. 
.............................................................. 
Udział przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie w kapitale lub prawach głosu         
przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (należy przyjąć spośród tych dwóch udziałów ten,         
którego wartość jest wyższa) 

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

Liczba zatrudnionych Roczny obrót netto w euro Całkowity bilans roczny w euro 

   

 

Imię i nazwisko, stanowisko osoby (osób) podpisującej, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa: 
 

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

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
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…………………................................. 
(podpis i pieczątka osoby(osób)  upoważnionej  

do reprezentowania) 

 
 
 


