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Uwaga! Wnioskodawca powinien zapozna ć się ze szczegółowymi zasadami dotycz ącymi okre ślania statusu mikroprzedsi ębiorcy zawartymi w
pkt 6 Informacji o zał ącznikach w Instrukcji wypełniania wniosku o przyzna nie pomocy
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Numer NIPNumer Identyfikacyjny          

Znak sprawy

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprz edsi ębiorcy
Załacznik wymagany dla wnioskodawcy będącego: osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, spółką cywilną, osobą
fizyczną rozwijającą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r.
(Dz.U. nr 139, poz. 883 z późn. zm.).

Imię Nazwisko/Nazwa                

Adres zamieszkania/adres 
siedziby

REGON

przedsiębiorstwo powiązane

W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy, po zapoznaniu się z warunkami przyznania pomocy
określonymi w przepisach rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (Dz. U. nr 138 poz. 868, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17
lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883 z późn. zm.) oświadczam, Ŝe:     

prowadzę przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do 
Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro,
małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo
definiuje się jako przedsiebiorstwo zatrudniające mniej niŜ 10 osób i którego roczny obrót lub suma
bilansowa nie przekracza 2 mln EUR." co ustalono na podstawie danych z okresu referencyjnego

poprzedzającego rok złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy 1) , tj.:

Rok obrachunkowy (data) 2) Status przedsiębiorcy 3)                                               

(przedsiębiorstwo mikro, małe, średnie w kategorii MŚP) 

Forma opodatkowania stosowana przez przedsiębiorstwo (determinująca rodzaj prowadzonej ewidencji 
księgowej) 6):

uwzględniając, iŜ reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo zalicza się do przedsiębiorstw typu:4)

przedsiębiorstwo samodzielne przedsiębiorstwo partnerskie

w rozumieniu art. 3 załącznika do ww. Zalecenia 5)

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, fałszywych bądź stwierdzających
nieprawdę oświadczeń, wynikającej z przepisu art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny  (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

karta podatkowa (brak wydzielonej ewidencji księgowej)

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ewidencja przychodów ) 

opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów)

opodatkowanie na zasadach ogólnych (pełna księgowość, prowadzona wg ustawy o rachunkowości)

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej 
wnioskodawcę/pełnomocnika wnioskodawcy)
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6)

4 . Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie moŜna uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeŜeli 25 %
lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.

2. Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i
między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyŜszego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie
lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu pkt 3,25 % lub więcej kapitału lub praw głosu innego
przedsiębiorstwa działającego na rynku niŜszego szczebla (typu downstream).

Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu
obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako
obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich. JeŜeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane
przedsiębiorstwo stwierdza, Ŝe w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniŜej
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 nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie
zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego. W
przypadku przedsiębiorstw działających dłuŜej niŜ jeden zamknięty rok obrachunkowy a krócej niŜ dwa zamknięte lata obrachunkowe,
przedsiębiorca określa kategorię MŚP na podstawie danych z pierwszego zamkniętego roku obrachunkowego.

NaleŜy wpisać datę stanowiącą rok obrachunkowy przedsiębiorcy, podając rok kalendarzowy albo okres określający daty rozpoczęcia i
zakończenia roku obrachunkowego, w kolejności od zamkniętego roku obrachunkowego poprzedzającego rok złoŜenia wniosku o przyznanie
pomocy. NaleŜy wpisać 2 kolejne lata obrachunkowe w ramach 3-letniego okresu referencyjnego (trzech zamkniętych okresów
obrachunkowych poprzedzających rok złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy), w którym przedsiębiorswo posiada toŜsamy dany status
(mikro, małe albo średnie).

NaleŜy słownie wpisać dany status przedsiębiorcy w danym zamkniętym roku obrachunkowym, zgodnie z definicją określoną w art. 2
Zalecenia Komisji 2003/361/WE. Do obliczenia danych stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. 2007 nr 155, poz. 1095), z uwzględnieniem art. 3 - 6 załącznika do Zalecenia Komisji 2003/361/WE.

NaleŜy zaznaczyć X odpowiednie pole.

"1. Przedsiębiorstwo samodzielne oznacza kaŜde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie,
określone w pkt 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane określone w pkt 3.

Zalecenie Komisji 2003/361/WE rozróŜnia trzy typy przedsiębiorstwa, w zaleŜności od ich związków z innymi przedsiębiorstwami pod
względem udziału w kapitale, prawach głosu lub dominującego wpływu:

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie równieŜ traktuje 
się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeŜeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach 

pokrewnych.
Za „rynek pokrewny” uwaŜa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyŜszym lub niŜszym szczeblu rynku w
stosunku do właściwego rynku.

uczelnie wyŜsze lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;
niezaleŜne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budŜetem poniŜej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniŜej 5
000.

3.  Przedsiębiorstwa powiązane  oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniŜszych związków:

Przedsiębiorstwo moŜna jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające Ŝadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet
jeśli niŜej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem, Ŝe nie są oni powiązani, w rozumieniu pkt 3,
indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyŜszonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną 

działalność inwestycyjną podwyŜszonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem, 

Ŝe całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR;

NaleŜy zaznaczyć odpowiedni rodzaj opodatkowania za ostatni rok obrachunkowy.

przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego
innego przedsiębiorstwa; 

przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem
lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową
z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub
członków w tym przedsiębiorstwie.

Zakłada się, Ŝe wpływ dominujący nie istnieje, jeŜeli inwestorzy wymienieni w pkt 2 akapit drugi nie angaŜują się bezpośrednio lub pośrednio
w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub
inwestorów, o których mowa w ust. 2, równieŜ traktuje się jako powiązane.

5. Przedsiębiorstwa mogą złoŜyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa
partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. załącznika do Zaleceń KE.
Oświadczenie moŜna złoŜyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemoŜliwiającym określenie właściciela, w którym to
przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, Ŝe w sposób prawnie uzasadniony moŜe przyjąć, iŜ 25 % lub więcej jego kapitału nie
jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie
nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych."
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