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  Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW 

MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY 

 
 

I część 
 
 

 ………………………………………………………………..…………………………………….  
(pełna nazwa przedsiębiorstwa)  

 
 

……………………………………………………………………………………………………….  
(adres przedsiębiorstwa) 

 
 
oświadcza, że jest1: 
 

1. mikro przedsiębiorcą   
    2. małym przedsiębiorcą 
    3. średnim przedsiębiorcą  
    4. przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 
 
 
(* zaznaczyć odpowiednie pole)  
 
 
 
 
 
Miejscowość, data        Imię i Nazwisko 
 
…………………………….     
 ..…………...…………………............ 
    (czytelny podpis) 
 
 
 

 
 

 ..…………...…………………............ 
              (pieczęć firmowa) 

                                                 
1 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z 6.08.2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Tekst mający znaczenie dla 
EOG) (Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 2008r.). Przykładowo:  
- Mikroprzedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych < 10 osób i roczny obrót ≤2 mln EURO lub całkowity bilans roczny  
≤ 2 mln EURO,  

- Małe przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych < 50 osób i roczny obrót ≤10 mln EURO lub całkowity bilans roczny  
≤ 10 mln EURO,  

- Średnie przedsiębiorstwo - liczba zatrudnionych < 250 osób i roczny obrót ≤50 mln EURO lub całkowity bilans roczny  
≤ 43 mln EURO.  
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CZĘŚĆ A  

OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW M ŚP 
/informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa wnioskodawcy do kategorii MŚP/ 

 
 
Typ przedsi ębiorstwa  
Należy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy: 

Przedsi ębiorstwo samodzielne   
/dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące 
wielkości przychodów i majątku tego przedsiębiorstwa 
ustalane są wyłącznie na podstawie sprawozdań 
finansowych przedsiębiorstwa wnioskodawcy. W tym 
przypadku należy wypełnić samo oświadczenie bez 
załączników/ 

       

Przedsi ębiorstwo partnerskie  
/w przypadku zaznaczenia tej opcji, należy wymienić 
przedsiębiorstwa (podmioty partnerskie) z którymi 
wnioskodawca pozostaje w relacji  partnerskiej i należy  
wypełnić CZĘŚĆ B odrębnie dla każdego podmiotu 
partnerskiego. W tym przypadku do danych 
przedsiębiorstwa wnioskodawcy dotyczących 
zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości 
przychodów i majątku, należy dodać dane każdego 
przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do 
udziału procentowego w kapitale lub w prawie głosu/  

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 

Przedsi ębiorstwo powi ązane  
/w przypadku zaznaczenia tej opcji, należy wymienić 
przedsiębiorstwa z którymi wnioskodawca pozostaje w 
zależności i wypełnić CZĘŚĆ B odrębnie dla każdego 
podmiotu związanego. W tym przypadku do danych 
przedsiębiorstwa wnioskodawcy dotyczących 
zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości 
przychodów i majątku, należy dodać w 100% dane 
przedsiębiorstwa związanego/ 

 

 

1. 
2. 
3. 
4. 
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Dane stosowane do okre ślenia kategorii przedsi ębiorstwa 
Dane zawarte w poniższej tabeli muszą być obliczone zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (WE). 
 

 
 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
 

………….................................. 
(podpis i pieczątka osoby(osób) upoważnionej) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Pole wypełniane w przypadku gdy przedsiębiorca działa na rynku krócej niż jeden rok obrotowy. W przypadku nowo 
utworzonych przedsiębiorstw, których sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane, które mają 
zastosowanie, pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego. 

Dane stosowane do okre ślenia 

kategorii przedsi ębiorstwa 
w roku  
bieżącym 2 

w ostatnim 
okresie 
sprawozdawczym 

w poprzednim 
okresie 
sprawozdawczym 

w okresie 
sprawozdawczym 
za drugi rok wstecz 
od 
ostatniego okresu 
sprawozdawczego 

 
Wielko ść zatrudnienia 
 

    

Roczny obrót (w mln EURO)   

    

Całkowity bilans roczny  (w mln 
EURO)   

    


