Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy nr
…………………………………………………………………………
z dnia
20…..r.
Oświadczenie Beneficjenta potwierdzające, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw w rozumieniu
załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Imię Nazwisko/Nazwa
Adres zameldowania/adres
siedziby

Numer Identyfikacyjny
REGON

_

Numer NIP

1. Oświadczam, iż będąc Beneficjentem poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 że od momentu złożenia w ARiMR ostatniego
"Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy" poświadczającego, że prowadzi
jedno z przedsiębiorstw sektora MŚP, do chwili podpisania Umowy o przyznaniu pomocy, nie zmieniła
się struktura własnościowa przedsiębiorstwa Beneficjenta ani nie zaszły inne okoliczności mogące
mieć jakikolwiek wpływ na utratę statusu MŚP 1.
2. Oświadczam, iż będąc Beneficjentem poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój
działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, prowadzę działalność
gospodarczą jako 2:
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca

co ustalono na podstawie danych z okresu referencyjnego poprzedzającego dwa lata od dnia
przyznania pomocy3 oraz okres obejmujący datę rozpoczęcia roku obrotowego w którym przyznano
pomoc do dnia przyznania pomocy
Rok obrachunkowy (data) 4

Liczba osób
zatrudnionych

Roczny obrót (mln EURO)

Roczna suma bilansowa
(mln EURO)

Reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo zalicza się do przedsiębiorstw typu: 5

U-1.3/PROW 2014-2020_6.4/17/01

Strona 1 z 3

przedsiębiorstwo
niezależne

przedsiębiorstwo partnerskie

przedsiębiorstwo powiązane

w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji nr 651/2014 5
3. 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. z 2016, poz. 1137, z późn. zm.)

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć firmowa/imienna Beneficjenta/osoby
reprezentującej Beneficjenta/pełnomocnika)

W przypadku gdy taka zmiana miała miejsce, a Beneficjent nie poinformował o tym fakcie Agencji, należy niezwłocznie dostarczyć do
właściwego Oddziału Regionalnego aktualne oświadczanie Beneficjenta, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw sektora MŚP i załącznik
do oświadczenia Beneficjenta, że prowadzi jedno z przedsiębiorstw sektora MŚP (jeśli dotyczy) (druki ARiMR obowiązujące do
wniosku o przyznanie pomocy-oryginały) oraz wszystkie pozostałe załączniki związane z tą zmianą.
W tym przypadku wniosek o przyznanie pomocy podlega ponownej weryfikacji w zakresie zaistniałej zmiany.
1

Należy zaznaczyć X odpowiednie pole

2

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.
3

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 poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu danej kategorii przedsiębiorstwa
następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych. Dwuletni okres przejściowy
dotyczy wyłącznie przypadku, gdy zmiana wielkości przedsiębiorstwa jest spowodowana zmianą wielkości zatrudnienia i obrotów w
przedsiębiorstwie, w którym nie nastąpiły zmiany struktury własnościowej. W przypadku zmiany wielkości przedsiębiorstwa
wynikającej ze zmiany struktury własnościowej, status przedsiębiorstwa należy określić na dzień dokonania takiej zmiany. Jeżeli takie
zmiany nastąpią należy zgłosić je do ARiMR niezwłocznie po ich zaistnieniu oraz dostarczyć nowe Oświadczenie wnioskodawcy, że
prowadzi jedno z przedsiębiorstw określonych w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, oraz dokonać
poprawy wszystkich pozostałych dokumentów z tym związanych.
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 dłużej niż jeden zamknięty rok obrachunkowy a krócej niż dwa zamknięte lata
obrachunkowe, przedsiębiorca określa kategorię przedsiębiorstwa na podstawie danych z pierwszego zamkniętego roku
obrachunkowego.
Należy wpisać datę stanowiącą rok obrachunkowy przedsiębiorcy, podając rok kalendarzowy albo okres określając daty rozpoczęcia i
zakończenia roku obrachunkowego, w kolejności od okresu obejmującego datę rozpoczęcia roku obrotowego w którym przyznano
pomoc do dnia przyznania pomocy a następnie od zamkniętego roku obrachunkowego poprzedzającego rok przyznania pomocy
(dwóch zamkniętych okresów obrachunkowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy), w których
przedsiębiorstwo posiadało daną kategorię.
4

Załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), wyróżnia 3 typy
przedsiębiorstw:
1. Przedsiębiorstwo samodzielne (niezależne) oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo
partnerskie, określone w pkt 2, ani jako przedsiębiorstwo powiązane określone w pkt 3.
2. Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa
powiązane w rozumieniu pkt 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego
szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu
pkt 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw
głosu takim przedsiębiorstwie.
5

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, w rozumieniu pkt 3, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność
inwestycyjną w opraciu o venture capital, 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;
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b)
c)
d)

uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;
inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju regionalnego;
niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

3. Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają 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 postanowieniami 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.
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających
wspólnie również traktuje się jak 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.
4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi 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.
5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa
partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2. 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 wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub unijnych.
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