
  

 

 

Oświadczenie potwierdzające status firmy (mikro/małe/średnie),  

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do 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. 

  

„Usługi rozwoje szansą na sukces” RPWP.06.05.00-30-0065/18 

 

Nr umowy wsparcia…………………….. 

Nazwa Firmy: 

 

  

NIP: 

  

PESEL (dotyczy przedsiębiorców 

wpisanych do CEiDG): 

 

 
 

1. Potwierdzam, iż dane zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. W 
przypadku zmiany przedstawionych danych, niezwłocznie zobowiązuje się do 
poinformowania Warp sp. z o.o. o powyższym. 

 

2. W rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014, 
Przedsiębiorstwo określa się jako*: 

 
 

☐ Samodzielne 

 

☐ Partnerskie  - w przypadku zaznaczenia należy podać identyfikatory podatkowe NIP  

Przedsiębiorstw partnerskich: 

a) NIP……………………………….. 

b) NIP………………………………… 

c) NIP………………………………… 

d) NIP………………………………… 

☐ Powiązane - w przypadku zaznaczenia należy podać identyfikatory podatkowe NIP  

Przedsiębiorstw powiązanych: 

a) NIP………………………………… 

b) NIP………………………………… 

c) NIP………………………………… 

d) NIP………………………………… 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



  

 

3. Dane Wnioskodawcy do określenia statusu MŚP (w przypadku gdy wnioskodawca posiada 

relacje powiązania i/lub partnerskie należy podać skumulowane dane zgodnie z 
założeniami zał. nr 1 do Rozporządzenia wskazanego powyżej ) * 

 
 

Wielkość zatrudnienia W okresie 
referencyjnym 

za drugi rok 
wstecz od 
ostatniego 

okresu 
referencyjnego 

W okresie 
referencyjnym 

za jeden rok 
wstecz od 
ostatniego 

okresu 
referencyjne

go 

W 
ostatnim 

okresie 
referencyjny

mi 
 

zatrudnienie < 10     

10 ≤  zatrudnienie  < 50    

50 ≤ zatrudnienie < 250    

Zatrudnienie 250 i więcej    

 
 
 

Roczny obrót W okresie 
referencyjnym 
za drugi rok 
wstecz od 
ostatniego 

okresu 
referencyjnego 

W okresie 
referencyjnym 
za jeden rok 
wstecz od 
ostatniego 

okresu 
referencyjne

go 

W ostatnim 
okresie 

referencyjny
m 
 

obrót ≤ 2 mln EUR                                              

2 mln EUR<  obrót  ≤10 mln EUR                     

10 mln EUR <  obrót  ≤50 mln EUR     

obrót powyżej 50 mln EUR     

 
 

 

Całkowity bilans roczny  
(jeżeli dotyczy) 

W okresie 
referencyjnym 
za drugi rok 
wstecz od 
ostatniego 

okresu 
referencyjnego 

W okresie 
referencyjnym 
za jeden rok 
wstecz od 

ostatniego okresu 

referencyjnego 

W ostatnim 
okresie 

referencyjny
m 
 

bilans ≤ 2 mln EUR                                              

2 mln EUR<  bilans  ≤10 mln EUR                     

10 mln EUR <  bilans  ≤43 mln UR     

bilans powyżej 43 mln EUR    

 
 

 
 
 
 
               ……………………………………………… 

Data/Podpis osoby / 

osób upoważnionych do reprezentacji firmy. 

 

*Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź, wpisując znak X  
 
i iOkres 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. 


