Projekt „Warsztaty profesjonalistów IT” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Załącznik nr 2 do Umowy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
W związku ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa:
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa Beneficjenta)
do uczestnictwa w Projekcie „Warsztaty profesjonalistów IT” nr POKL.08.01.01-20-044/13, oświadczam,
że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu Przedsiębiorstwo będące beneficjentem spełnia wymogi odnoszące się
do:


Przedsiębiorstwa samodzielnego
każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane, jako przedsiębiorstwo partnerskie (spółka) lub
też jako przedsiębiorstwo związane



Przedsiębiorstwa partnerskiego
wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane, jako przedsiębiorstwa związane i które
pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu „upstream”) posiada,
samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi, 25% lub więcej
kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).

Jednakże przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane, jako samodzielne i w związku z tym nie mające
żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli ta wartość progowa wynosząca 25% została osiągnięta lub
przekroczona przez poniższych inwestorów, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są związani, indywidualnie lub
wspólnie, z przedmiotowym przedsiębiorstwem:
a)

publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy
osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał
własny w firmy nie notowane na giełdzie („business angels”), pod warunkiem, że cała kwota inwestycji
tych inwestorów „business angels” w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 euro;

b)

uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze;

c)

inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju;

d)

samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą
mieszkańców poniżej 5 000.

Poza ww. przypadkami przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub
więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej
jeden organ państwowy.


Przedsiębiorstwa powiązanego

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo

posiada

większość

praw

do

głosowania

udziałowców

lub

członków

w innym przedsiębiorstwie
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego,
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa
c)

przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie
z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub do postanowienia w jego memorandum lub statucie
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d) przedsiębiorstwo

będące

udziałowcem

lub

członkiem

innego

przedsiębiorstwa

kontroluje

samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa,
większość praw do głosowania udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie określone w
załączniku I Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre
rodzaje działalności za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych Dz.Urz. U.E. L. 214 z 9.08.2008r.).
w związku z powyższym spełnia kryteria pozwalające zaliczyć go do kategorii:


Mikroprzedsiębiorstwa
a)

zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz;

b)

jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza
2 milionów euro.



Małego przedsiębiorstwa
a)

zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz;

b)

jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza
10 milionów euro.



Średniego przedsiębiorstwa
a)

zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz;

b)

jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza
43 milionów euro.



Inne przedsiębiorstwa
a)

zatrudnia więcej niż 250 pracowników oraz;

b)

jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny przekracza
43 miliony euro.

Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i
odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

…….........................

……..............................

Miejscowość i data

Pieczęć Przedsiębiorstwa
(Beneficjenta pomocy)

………….……………………
Podpis i pieczątka osoby
(Beneficjenta
uprawnionej
do reprezentowania
Przedsiębiorstwa
(Beneficjenta pomocy)

(
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