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Nazwa i adres Wnioskodawcy

Oświadczenie Wnioskodawcy
1)

Oświadczam, że wszystkie informacje, które zawarłem w niniejszym wniosku oraz dane
zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe.

2)

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Funduszu Pożyczkowego Wspierania
Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i akceptuję jego postanowienia.

3)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych przekazanych
w niniejszym wniosku i załączanych do niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rozpatrywania wniosku o udzielenie pożyczki i monitorowania
innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania
Innowacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

4)

Oświadczam, że:
¹

nie jestem przedsiębiorcą/podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275, z póżn. zm.) oraz w § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. z 2012 poz. 438 oraz z
2013 r. poz. 691, z późn. zm.), oraz

²

wniosek o udzielenie pożyczki nie dotyczy działalności, o których mowa w § 1 ust. 4 i
5, § 6, § 7 ust 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia
2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007–2013 (Dz. U. z 2012 poz. 438 oraz z 2013 r. poz. 691, z późn. zm.).

5)

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Aniołem biznesu lub Funduszem kapitału
podwyższonego ryzyka typu venture capital w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r. Nr 42, poz. 275, z póżn. zm.).

6)

Oświadczam, że posiadam zasoby zabezpieczające udział własny w realizację
przedsięwzięcia opisanego we wniosku o udzielenie pożyczki, w tym wkład własny w
finansowaniu inwestycji w wysokości co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do
objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych albo finansowania zewnętrznego
bez udziału środków publicznych.

7)

Oświadczam, że zobowiązuję się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w
województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia

zakończenia jej realizacji, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w
związku z szybkim rozwojem technologicznym nie jest niezgodna z warunkami
utrzymania trwałości inwestycji.
8)

Oświadczam, że przedsięwzięcie nie jest finansowane z innych źródeł Unii Europejskiej.

9)

Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorcą

 małym przedsiębiorcą



spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ.
Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3).

1.Wnioskodawca:

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)
2. Data rozpoczęcia działalności
Wnioskodawcy (miesiąc/rok)
3. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym/
niezależnym i

 tak

UWAGA:
W
przypadku
gdy
Wnioskodawca
jest
przedsiębiorcą
samodzielnym/niezależnym nie wypełnia
załączników a, b i c do oświadczenia o
spełnianiu kryteriów MSP
4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/
podmiotów partnerskich ii z:

1.

(należy podać nazwy i wypełnić załącznik 2.
a i b oddzielnie dla każdego
3.
przedsiębiorstwa/ podmiotu
partnerskiego)
4.

UWAGA: W przypadku gdy
Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie
pozostającym z żadnym innym
przedsiębiorcą w stosunku partnerskim,
należy wpisać – „nie dotyczy”
5. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/
podmiotów powiązanych iii z:

5.

1.

2.
(należy podać nazwy i wypełnić
załącznik a i c oddzielnie dla każdego
przedsiębiorstwa / podmiotu związanego) 3.

UWAGA: W przypadku gdy

4.

 nie

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie
pozostającym z żadnym innym
przedsiębiorcą w stosunku powiązania,
należy wpisać – „nie dotyczy”

5.

Dane stosowane do określenia kategorii W ostatnim okresie W poprzednim
sprawozdawczym okresie
MSP iv
sprawozdawczym

W okresie
sprawozdawczym
za drugi rok
wstecz od
ostatniego okresu
sprawozdawczego

6. Wielkość zatrudnienia v

7. Obroty ze sprzedaży netto vi

(w tys. EUR na koniec roku obrotowego)

8. Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)

9. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez
jedno lub kilka organów publicznych

................................................
miejscowość i data

 tak

 nie

................................................
podpis członka organu
zarządzającego/wspólnika

i

Za „przedsiębiorstwo samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo:
- które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub
- w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu.
Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i
3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w
sprawie wyłączeń blokowych).
ii

Za „przedsiębiorstwa partnerskie” uważa się przedsiębiorstwa:

- które posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub
- w którym inne przedsiębiorstwa posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu oraz
- które nie są przedsiębiorstwami powiązanymi z innymi przedsiębiorstwami.
Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.
Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako
przedsiębiorstwa powiązane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu
„upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi, 25%
lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).
Uwaga! Uznaje się jednak za przedsiębiorstwa samodzielne, w których wartość 25 % została osiągnięta bądź
przekroczona przez podmioty będące inwestorami wymienione w pkt 10 oświadczenia (pod warunkiem, że nie są
oni powiązani).
iii

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych
związków:
a) przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w innym
przedsiębiorstwie;
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 zgodnie z umową
zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje
samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego
przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym
przedsiębiorstwie.
4a

Za „przedsiębiorstwa powiązane” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej
związku z:
1) jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami,
2) podmiotami, o których mowa w pkt 10 oświadczenia,
3) osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność
lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym.,
Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie
upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.
iv

W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich
bądź powiązanych, Wnioskodawca wypełnia Załączniki a, b, c; a następnie dokonuje obliczenia odpowiednio
skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze swoimi danymi, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

-

-

W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące
wielkości obrotu i bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków tego
przedsiębiorstwa.
W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących
zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu, należy dodać dane każdego
przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawie
głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa). W przypadku przedsiębiorstw
posiadających nawzajem akacje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.

-

W przypadku przedsiębiorstw powiązanych, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących
zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu dodaje się w 100% dane
przedsiębiorstwa powiązanego.

Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się do
zamkniętych okresów obrachunkowych i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia
zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT.
W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane,
które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z najlepszą praktyką w trakcie
roku obrachunkowego.
v

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie
pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu
całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały
w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel
składa się z:
a) pracowników;
b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy przepisów
prawa krajowego;
c) właścicieli – kierowników;
d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści
finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu
zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest
wliczany.
vi

W rozumieniu przepisów IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g)
Traktatu, w sprawie nowych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWC)

