Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego i zamówienia bonów rozwojowych w projekcie „Małopolskie Bony Rozwojowe”
Załącznik nr 5 do Umowy o dofinasowanie usług w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”

Oświadczam, że podmiot:
Nazwa podmiotu
Siedziba podmiotu
NIP
Zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
spełnia wszystkie kryteria pozwalające zaliczyć go do kategorii:
M ikrop rz ed si ębi or c y
M ałego p rz e ds ię bio r c y
Ś re dni eg o p rz ed si ęb i or c y

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………..………………………………………… ..................................................................................................……….. (data i podpis osoby upoważnionej)

Informacja dotycząca określenia statusu MŚP:
MŚP powinien dokonać analizy czy na dzień wypełnienia formularza rekrutacyjnego,
przedsiębiorstwo spełnia kryteria w zakresie zakwalifikowania go do kategorii odpowiednio:
mikro-, małego, średniego przedsiębiorstwa, o których mowa Załączniku

I do

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
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).
W szczególności Wnioskodawca powinien dokonać analizy liczby personelu, obrotów, sumy
bilansowej przedsiębiorstwa oraz jego powiązań z innymi przedsiębiorstwami (również
poprzez osoby fizyczne).
Powiązania z innymi przedsiębiorstwami
Badając relację pomiędzy przedsiębiorstwami w pierwszej kolejności należy zweryfikować
kwestie występowania ewentualnej relacji powiązania.
Przedsiębiorstwa powiązane to przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych
związków:
- 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,
-
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udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
- przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób
fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli

prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub
rynkach pokrewnych.
Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się
bezpośrednio na poziomie „upstream” lub „downstream” w stosunku do odpowiedniego
rynku. Pojęcia rynku „upstream” lub „downstream” należy tłumaczyć odpowiednio jako
rynku znajdującego się bezpośrednio na poziomie wyższym lub niższym w stosunku do rynku
wytwarzanego produktu lub usługi.
Przykładowo wymienić tu można wytwarzanie komponentów do produkcji określonego
wyrobu, np. produkcja silników samochodowych oraz części wykorzystywanych do budowy
tych silników. Istotny jest faktyczny zakres prowadzonej produkcji i związek jaki zachodzi
pomiędzy prowadzoną produkcją, a otrzymywanymi produktami lub usługami.
Mając na uwadze treść Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r., dotyczącego definicji
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, t. 124, s. 36) oraz
treść orzecznictwa, gdzie wskazuje się, iż w odpowiednich przypadkach w celu zapewnienia,
że wsparcie otrzymają tylko przedsiębiorstwa, które naprawdę potrzebują przywilejów
zarezerwowanych dla MŚP, badając status przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę
rzeczywistą pozycję ekonomiczną przedsiębiorstwa i jego potencjał gospodarczy tj.
uwzględnić czy jest ono niezależne oraz czy nie należy do grupy powiązanej gospodarczo i
organizacyjne (nie musi mieć ona charakteru oficjalnego). Należy wziąć także pod uwagę
związki między przedsiębiorcami za sprawą osób fizycznych (w szczególności członków
rodziny).
Za istnieniem ww. powiązań mogą przemawiać np.:
- wspólna klientela,
- brak wyodrębnienia finansowego,
- wspólne użytkowanie bazy logistycznej np. zajmowanie tego samego budynku (lokalu),
środków transportu,
- wspólny sposób prowadzenia biznesu,
- korzystanie z tych samych kanałów dystrybucji,
- usytuowanie na komplementarnych etapach cyklu produkcyjnego, bycie zleceniodawcą/
zleceniobiorcą

lub

korzystanie

z

usług

drugiego

przedsiębiorstwa,

serwisowanie,

reklamowanie jego produktów lub usług, przekazywanie drugiemu przedsiębiorstwu środków
trwałych w użytkowanie, wynajem nieruchomości,

- wspólna strona internetowa – z jej treści może również wynikać, iż przedsiębiorcy prowadzą
wspólną działalność,
- relacje pomiędzy kierownictwem,
- posługiwanie się wspólnymi pracownikami,
- relacje rodzinne - ocenia się je jako szczególnie intensywne i znaczące przy badaniu
rzeczywistej pozycji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jego przynależności do grupy
powiązanej gospodarczo i organizacyjne.
PRZYKŁAD: O wsparcie wnioskuje spółka cywilna, w której dwóch właścicieli posiada po
50% udziałów. Jeden ze wspólników posiada również 50% w innej spółce cywilnej. Oba
przedsiębiorstwa są zlokalizowane w tej samej siedzibie, dane kontaktowe obu spółek są
tożsame, przedmiotem ich działalności jest podobna branża, strona internetowa zawiera
informację o ścisłej współpracy obu przedsiębiorstw na różnych etapach świadczenia usług.
We wskazanym przykładzie zachodzą wzajemne relacje wskazujące, że ww. przedsiębiorstwa
należałoby uznać za powiązane.
Następnie, jeżeli w wyniku analizy wszystkich ww. przesłanek Wnioskodawca nie stwierdzi
występowania relacji powiązania należy dokonać analizy w zakresie występowania
ewentualnej relacji partnerstwa.
Przedsiębiorstwa o charakterze partnerskim występują w przypadku gdy podmiot posiada
powyżej 25% kapitału lub głosów w przedsiębiorstwach rynku wyższego lub niższego
szczebla, a/lub inne przedsiębiorstwa rynku wyższego lub niższego szczebla posiadają
powyżej 25% kapitału lub głosów we wnioskującym przedsiębiorstwie. Kluczowe jest jednak
w przypadku partnerstwa, ustalenie czy przedsiębiorstwa działają na rynku pokrewnym.
Przedsiębiorstwo samodzielne oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie zostało
zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo powiązane ani jako przedsiębiorstwo partnerskie.
Przedsiębiorstwo można nadal zakwalifikować jako samodzielne, nawet jeśli inwestorzy
wymienieni poniżej:
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby
fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego
ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod

warunkiem, że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie
przekroczy 1 250 000 EUR,
b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk,
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju,
d) niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10
milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 tysięcy,
osiągnęli lub przekroczyli pułap 25% posiadania kapitału lub praw głosu w danym
przedsiębiorstwie, pod warunkiem, że nie są oni powiązani indywidualnie ani wspólnie z
danym przedsiębiorstwem.
Poza przypadkami określonymi powyżej,

Wnioskodawcy nie można uznać za

mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub więcej
kapitału bądź praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub
indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.
Sposób określanie danych finansowych i liczby personelu.
W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem samodzielnym ww. dane należy
odnosić tylko do jego przedsiębiorstwa.
W przypadku przedsiębiorstw powiązanych, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy,
dotyczących liczby personelu oraz danych dotyczących wielkości przychodów i całkowitego
bilansu dodaje się 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego, po uwzględnieniu
proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawach głosu danych
ewentualnych
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przedsiębiorstwem Wnioskodawcy, znajdujących się na wyższym lub niższym szczeblu rynku
w stosunku do tego przedsiębiorstwa oraz uwzględnieniu pełnych danych ewentualnych
przedsiębiorstw powiązanych przedsiębiorstwa powiązanego z Wnioskodawcą.
W przypadku przedsiębiorstw partnerskich w celu ustalenia ich faktycznego statusu, do
danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, dotyczących liczby personelu oraz danych
dotyczących wielkości przychodów i całkowitego bilansu należy dodać dane każdego
przedsiębiorstwa partnerskiego, znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym
szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa, proporcjonalnie do procentowego
udziału w kapitale lub w prawach głosu (w zależności od tego, która z tych wartości jest
większa), po uwzględnieniu pełnych danych ewentualnych przedsiębiorstw powiązanych

przedsiębiorstwa partnerskiego Wnioskodawcy. W przypadku przedsiębiorstw posiadających
nawzajem akcje/udziały/prawa głosu (typu crossholding) stosuje się większy udział
procentowy.
Określanie liczby personelu
Wielkość zatrudnienia oznacza liczbę personelu odpowiadającą liczbie rocznych jednostek
pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w
obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku
referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w
niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników
sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. Badając rzeczywistą wielkość
zatrudnienia w przedsiębiorstwie należy wziąć pod uwagę, że skład personelu
przedsiębiorstwa należy definiować jak poniżej:
• osoby samozatrudnione;
• pracownicy – zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o
pracę;
• osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za
pracowników na mocy prawa krajowego – należy zaliczyć do tej kategorii także
osoby związane z przedsiębiorstwem umową cywilnoprawną. Ponadto, do tej
kategorii osób należy również zaliczyć pracowników świadczących pracę na rzecz
określonego pracodawcy lecz pozyskanych dla niego przez agencję pracy
tymczasowej. Wprawdzie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.)
formalnym pracodawcą pracownika zatrudnionego za pośrednictwem agencji
tymczasowej jest ta agencja, jednakże faktycznie pracownik ten wykonuje zadania na
rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, do którego został przez agencję
oddelegowany. W konsekwencji, efekt pracy takiego pracownika odbiera faktyczny, a
nie formalny pracodawca;
• właściciele-kierownicy – do tej grupy należy zaliczyć osoby zatrudnione na
podstawie
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funkcjonowanie przedsiębiorstwa, wykonujących czynności zarządcze (zajmuje
się organizacyjną stroną funkcjonowania) lub korzystających jedynie z uprawnień
właścicielskich (jeżeli właściciel uczestniczy w procesie produkcji lub świadczenia
usług – sam obsługuje maszynę lub świadczy usługi – może być również ujęty w
kategorii „pracownicy”). Odnosząc się do kwestii zaliczenia członków zarządu
spółki z o.o. do określonej grupy osób zatrudnionych, składających się na
personel przedsiębiorstwa, należy podkreślić, iż osoba pełniąca tę funkcję
powoływana jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Oznacza to, iż swoje obowiązki służbowe wykonuje w drodze powołania. Przesądza
to o fakcie zaliczania jej do kategorii „pracownicy”.
• partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągający z
niego korzyści finansowe – do tej grupy należą osoby, które, mają zarejestrowaną
działalność gospodarczą i świadczą pracę na rzecz określonego podmiotu, np.
prowadzący działalność gospodarczą architekt wykonuje pracę w pracowni
projektowej, mając 40 godzinny tydzień pracy i wykonując obowiązki pracownika
zatrudnionego przez podmiot, na rzecz którego świadczy pracę; obowiązki te są
jednak wykonywane na podstawie umowy zlecenia., W grupie tej mieszczą się
również partnerzy spółki partnerskiej.

Określenie statusu MŚP
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają
się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów
EUR.
Za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10
pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów
EUR. Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy
stosować pełny kurs EUR, tzn. do 4 miejsc po przecinku.
Za przedsiębiorstwo małe uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów
EUR. Przy obliczaniu progów finansowych określających status przedsiębiorstwa należy
stosować pełny kurs EUR, tzn. do 4 miejsc po przecinku.

Za przedsiębiorstwo średnie uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250
pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans
roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Przy obliczaniu progów finansowych określających
status przedsiębiorstwa należy stosować pełny kurs EUR, tzn. do 4 miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego
przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu
finansowego, uzyskanie lub utrata statusu MŚP następuje tylko wówczas, gdy zjawisko
to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach obrachunkowych.
Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji wynikających ze zmiany w strukturze
właścicielskiej przedsiębiorstwa, kiedy to utrata/ nabycie statusu następuje w dniu
zmian, o których mowa powyżej.
Okres referencyjny: Zgodnie z art. 4 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 651/2014, do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się 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.
Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali
rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło
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mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu
dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Jeśli z uwagi na powyższy przepis, stwierdzenie
nabycia danego statusu MŚP nie jest możliwe na podstawie przedstawionych danych za 3 lata
obrachunkowe, należy podać dane za wcześniejsze lata obrachunkowe, do momentu
powtórzenia się statusu w dwóch kolejnych latach obrachunkowych.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Załącznika nr 1 w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw,
których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, Wnioskodawca przedstawia
odpowiednie dane, które pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku
obrotowego.
Roczny obrót oblicza się przez obliczenie przychodu, jaki przedsiębiorstwo uzyskało ze
sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po

odjęciu rabatów. Obrót należy obliczyć bez uwzględnienia VAT oraz innych podatków
pośrednich. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów przelicza się na EUR
według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów przedsiębiorstwa.
Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznej sumy bilansowej przelicza się na EUR według
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego
wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

