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Nazwa i adres wnioskodawcy       (miejsce i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PODMIOTOWYCH PRZEZ 
PRZESIĘBIORCĘ 

 
 

W związku z ubieganiem się........(nazwa beneficjenta)......... o przyznanie dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu 
......................(nazwa projektu).......... oświadczam, że na dzień złożenia wniosku przedsiębiorstwo 
spełnia kryteria dotyczące: 

− Mikroprzedsiębiorstwa – mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:   
a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników; 
b) jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

2 milionów euro 

− Małym przedsiębiorstwa – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: 
a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników; 
b) jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

10 milionów euro 

− Średnim przedsiębiorstwa – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:  
a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników; 
b) jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

43 milionów euro 

− Dużym przedsiębiorstwem - duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: 
a) nie spełnia kryteriów MŚP,  
b) 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub 

indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny 
 
oraz spełnia wymogi odnoszące się do przedsiębiorstwa: 
 

− Samodzielnego             
  Każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie, ani 

 jako przedsiębiorstwo powiązane 

− Partnerskiego  
Przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i między 
którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla 
(typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym  przedsiębiorstwem 
powiązanym, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa  działającego na rynku 
niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.  
Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające 
żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub 
przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani, indywidualnie ani wspólnie, 
z danym przedsiębiorstwem:  

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób 
fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które 
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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 fundusze rozwoju regionalnego;  
d) niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą 

mieszkańców poniżej 5 000.  

− Powiązanego 
Każde przedsiębiorstwo, które pozostaje w jednym z poniższych związków:  

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

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 na 
podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub 
umowie spółki;  

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

 
Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi 
załącznika I rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, nie 
angażują 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 ww. 
rozporządzenia za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, 
o których mowa w ust. 2 ww. rozporządzenia, również uznaje się za powiązane.  
 
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub 
grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, 
jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub 
rynkach pokrewnych.  
 
Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na 
wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.  
 
Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi ww. rozporządzenia, 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 publiczny. 
 
Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa 
samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane 
dotyczące pułapów określonych w art. 2 ww. rozporządzenia. Oświadczenie można złożyć nawet 
wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym 
to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może 
przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we 
wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie 
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wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub 
unijnych.  
 
Kryteria określone zgodnie z załącznikiem I rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 651/2014 z dnia  
17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 
 

 …………..….………………………… 
(podpis i pieczątka) 

 

 
 


