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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP 

 

W związku z ubieganiem się o uczestnictwo w projekcie „Odnawialne źródła energii 

szansą dla lubuskich przedsiębiorców” nr projektu – WND-POKL.08.01.01-08-227/12, 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 

VIII  Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników  

i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

 

 

.......................................................................................................................................................... 
 (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)  

 

oświadcza, że jest: 
 

        mikroprzedsiębiorcą 

 

       małym przedsiębiorcą 

 

       średnim przedsiębiorcą  

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 

wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporządzenie  

w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3) 

 

1.Przedsiebiorca:  

 

 

 

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

2. Jest przedsiębiorstwem 

samodzielnym/ 

niezależnym  

 

 

              tak                              nie 

 

3. Pozostaje w relacji 

przedsiębiorstw/ 

podmiotów partnerskich : 

 

 

              tak                              nie 
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4. Pozostaje w relacji 

przedsiębiorstw/ 

podmiotów związanych: 

  

             tak                              nie 

 

5. Podmiot/podmioty powiązane to 

 

 Skarb Państwa                         jednostka samorządu terytorialnego                 

przedsiębiorstwo 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIAJĄ WSZYSCY PRZEDSIEBIORCY 

 

Dane stosowane do 

określenia kategorii MSP 

(indywidualnie) 

 

W ostatnim okresie 

sprawozdawczym 

 

W poprzednim 

okresie 

sprawozdawczym 

 

W okresie 

sprawozdawczym za 

drugi rok wstecz od 

ostatniego okresu 

sprawozdawczego 

6. Wielkość zatrudnienia (dla 

osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą łącznie z 

właścicielem/właścicielami)  

 

 

Proszę podkreślić właściwe 

 

RJR – Roczna Jednostka 

Rozliczeniowa 

 

 

mniej niż 10 RJR  

 

mniej niż 50 RJR  

 

mniej niż 250 RJR 

 

ponad 250 RJR 

 

 

mniej niż 10 RJR 

 

mniej niż 50 RJR 

 

mniej niż 250 RJR 

 

ponad 250 RJR 

 

mniej niż 10 RJR 

 

mniej niż 50 RJR 

 

mniej niż 250 RJR 

 

ponad 250 RJR 

7.  Obroty ze sprzedaży netto  

(w EUR na koniec roku 

obrotowego) 

 

 

Proszę podkreślić właściwe 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 50 mln 

euro 

 

ponad 50 mln euro 

 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

Nie więcej niż 50 mln 

euro 

 

ponad 50 mln euro 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 50 mln 

euro 

 

ponad 50 mln euro 
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8. Suma aktywów bilansu (w 

EUR na koniec roku obrotowego) 

– dla przedsiębiorstw 

sporządzających bilans 

 

Proszę podkreślić właściwe 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 43 mln 

euro 

 

ponad 43 mln euro 

 

 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 43 mln 

euro 

 

ponad 43 mln euro 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 43 mln 

euro 

 

ponad 43 mln euro 

  

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIAJĄ TYLKO PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJACY INNE 

PZREDSIĘBIORSTWA POWIAZANE  

UWAGA!  Dane łącznie z przedsiębiorstwem powiązanym. 

Dane stosowane do 

określenia kategorii MSP 

(łącznie z przedsiębiorstwami 

powiązanymi) 

 

W ostatnim okresie 

sprawozdawczym 

 

W poprzednim 

okresie 

sprawozdawczym 

 

W okresie 

sprawozdawczym za 

drugi rok wstecz od 

ostatniego okresu 

sprawozdawczego 

9. Wielkość zatrudnienia (dla 

osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą łącznie z 

właścicielem/właścicielami)  

 

 

Proszę podkreślić właściwe 

 

 

mniej niż 10 RJR  

 

mniej niż 50 RJR  

 

mniej niż 250 RJR 

 

ponad 250 RJR 

 

mniej niż 10 RJR 

 

mniej niż 50 RJR 

 

mniej niż 250 RJR 

 

ponad 250 RJR 

 

mniej niż 10 RJR 

 

mniej niż 50 RJR 

 

mniej niż 250 RJR 

 

ponad 250 RJR 

10.  Obroty ze sprzedaży netto  

(w EUR na koniec roku 

obrotowego) 

 

 

Proszę podkreślić właściwe 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 50 mln 

euro 

 

ponad 50 mln euro 

 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 50 mln 

euro 

 

ponad 50 mln euro 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 50 mln 

euro 

 

ponad 50 mln euro 
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11. Suma aktywów bilansu (w 

EUR na koniec roku obrotowego) 

 

 

Proszę podkreślić właściwe 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 43 mln 

euro 

 

ponad 43 mln euro 

 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 43 mln 

euro 

 

ponad 43 mln euro 

 

nie więcej niż 2 mln 

euro 

 

nie więcej niż 10 mln 

euro 

 

nie więcej niż 43 mln 

euro 

 

ponad 43 mln euro 

 
 
 
 
 
 

 

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

Miejscowość i data  (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wnioskodawcy)  


