Załącznik nr 1
do wniosku o przejęcie do
Krośnieńskiego inkubatora Technologicznego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH PRZEZ
MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCĘ
W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
o przyjęcie do Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego oświadczam, że na dzień złożenia wniosku
przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria1, pozwalające zaliczyć go do kategorii:

MIKROPRZEDSIĘBIORCY
MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY
1. Kryterium liczby zatrudnionych, rocznego obrotu oraz bilansu (należy wpisać dane
liczbowe za 2018 i 2019 roku).
2018

2019

Roczny obrót
(w tys. euro)3

2018

2019

Całkowity bilans roczny
(w tys. euro)4

2018

2019

Liczba zatrudnionych2

Uwaga! Informacje zawarte w powyższej tabeli nie powinny odzwierciedlać stanu na dzień składania wniosku,
lecz
muszą
odnosić
się
do
okresu
badanego
przez
przedsiębiorcę
zgodnie
z definicją MŚP.
Przedsiębiorstwo może zostać zaliczone do odpowiedniej kategorii, jeżeli spełnia kryterium dot. zatrudnienia
i jednocześnie spełnia co najmniej jedno z dwóch pozostałych kryteriów. Przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu
warunków finansowych i może przekroczyć jeden z nich, nie tracąc swojego statusu.

2. Kryterium niezależności
2.1.
2.2.

Przedsiębiorstwo
nie
posiada
udziałów
(kapitału/głosów) w innych przedsiębiorstwach, a TAK
inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów
Przedsiębiorstwo posiada poniżej 25 % kapitału lub
głosów (w zależności, która z tych wielkości jest TAK
większa)
w
jednym
lub
kilku
innych
przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa
posiadają poniżej 25 % kapitału lub głosów w tym
przedsiębiorstwie

NIE
NIE

1

Za MŚP w ramach RPO WP uznaje się przedsiębiorcę (przedsiębiorstwo) wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w
rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, spełniającego przesłanki określone w Załączniku I do
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z 26.06.2014 r.) oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.
2

Liczba osób zatrudnionych odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych”, to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w
obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku,
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.
3
wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego
4
wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego

2.3.

2.4.

Czy następujące podmioty:

TAK

NIE



publiczne korporacje inwestycyjne, firmy venture capital, osoby indywidualne lub grupy
osób indywidualnych prowadzących regularną działalność w zakresie inwestycji venture
capital, którzy inwestują kapitał udziałowy w firmy nie notowane na giełdzie („anioły
biznesu”) pod warunkiem, że łączna wysokość inwestycji tych inwestorów w to samo
przedsiębiorstwo wynosi mniej niż 1 250 000 EUR,



uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze,



inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,



samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów EUR
oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000,

posiadają więcej niż 25 % lecz nie więcej niż 50 % udziałów w przedsiębiorstwie i podmioty te nie są ze sobą związane
Udział podmiotów publicznych
Czy 25 % lub więcej kapitału lub głosów
przedsiębiorstwa jest kontrolowane bezpośrednio TAK
lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie, przez jeden
lub kilka podmiotów publicznych (nie dotyczy
podmiotów wymienionych w podkryterium 2.3.).

NIE

UWAGA!

1. Uwaga! W przypadku zaznaczenia odp. „TAK” w podkryterium 2.1. – przedsiębiorstwo jest
niezależne od innych przedsiębiorstw i nie ma konieczności przeprowadzenia analizy
w punktach 2.5. i 2.6.
2. W przypadku zaznaczania odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.4. przedsiębiorstwo
nie może być uznane za MŚP

Punkty 2.5. i 2.6. należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w podkryterium 2.1.

2.5.

2.6.

Przedsiębiorstwa partnerskie
Czy przedsiębiorstwo posiada 25 - 50 % kapitału lub
głosów
w
jednym
lub
kilku
innych TAK
NIE
przedsiębiorstwach (za wyjątkiem podmiotów
wymienionych w kryterium 2.3.), a/lub inne
przedsiębiorstwa posiadają 25-50 % kapitału lub
głosów w tym przedsiębiorstwie.
W przypadku stwierdzenia, iż analizowane przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem
partnerskim, w celu zweryfikowania progów określonych w Kryterium 1, do własnych
danych dot. zatrudnienia, obrotów i bilansu należy dodać dane wszystkich
przedsiębiorstw partnerskich w procencie odpowiadającym rzeczywistemu udziałowi.
Dla
ułatwienia,
w obliczeniach uwzględnić należy wyłącznie dane przedsiębiorstwa partnerskiego
znajdującego się bezpośrednio na poziomie w stosunku do analizowanego
przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa związane
Czy przedsiębiorstwo posiada ponad 50 % głosów
udziałowców
lub
wspólników
w
innym TAK
NIE
przedsiębiorstwie, a/lub inne przedsiębiorstwo
posiada ponad 50 % głosów w analizowanym
przedsiębiorstwie.
W przypadku stwierdzenia, iż analizowane przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem
związanym, w celu zweryfikowania progów określonych w Kryterium 1, do własnych
danych dot. zatrudnienia, obrotów i bilansu należy dodać w 100 % dane wszystkich
przedsiębiorstw związanych.

UWAGA!
3. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.5. Wnioskodawca ma
obowiązek przedłożyć dokumenty firm powiązanych, umożliwiające dokonanie
weryfikacji statusu MŚP (KRS, Rachunek zysków i strat, Bilans, Oświadczenie
o stanie zatrudnienia za okres 2018 i 2019 roku),
4. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w podkryterium 2.6. Wnioskodawca ma
obowiązek przedłożyć dokumenty firm powiązanych, umożliwiające dokonanie
weryfikacji statusu MŚP (KRS, Rachunek zysków i strat, Bilans, Oświadczenie o
stanie zatrudnienia za okres 2018 i 2019 roku),
Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego,
dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

………………………………
(podpis i pieczęć Wnioskodawcy)
mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
2 milionów EUR.
małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza
10 milionów EUR.
średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

