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Załącznik nr 3  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji 

kadr sektora MŚP subregionu Małopolski Zachodniej” na lata 2020 - 2023 
 

Oświadczenie w zakresie potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych przez mikro, 
małego lub średniego przedsiębiorcę oraz w zakresie otrzymania pomocy publicznej 

 
Nazwa Przedsiębiorcy: 

Oświadczenie o  spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego 
przedsiębiorcę 

 Czy w okresie od momentu wypełnienia przez MŚP w formie elektronicznej zgłoszenia o dofinansowanie usług 

rozwojowych do momentu podpisania umowy o dofinansowanie zmianie uległy informacje dotyczące spełnieniu 

kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, skutkującego utratą statusu MŚP? 

                    NIE ❑                TAK ❑ (1) 

 

Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy de minimis (jeśli dotyczy) 

 Czy w okresie od momentu wypełnienia przez MŚP w formie elektronicznej zgłoszenia o dofinansowanie usług 

rozwojowych do momentu podpisania umowy o dofinansowanie zmianie uległy informacje dotyczące uzyskania 

pomocy de minimis przez jedno przedsiębiorstwo? 

                   NIE  ❑                 TAK  ❑   (2)            NIE DOTYCZY ❑  

 

Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy publicznej na szkolenia lub doradztwo 

(jeśli dotyczy) 

 Czy w okresie od momentu wypełnienia przez MŚP w formie elektronicznej zgłoszenia o dofinansowanie usług 

rozwojowych do momentu podpisania umowy o dofinansowanie zmianie uległy informacje dotyczące uzyskania 

pomocy de minimis przez jedno przedsiębiorstwo? 

                   NIE  ❑                 TAK  ❑    (3)           NIE DOTYCZY ❑ 

 

Uwaga: W przypadku zmiany warunków, o których mowa w niniejszym oświadczeniu w okresie 
od daty złożenia podpisu przez Przedsiębiorcę do dnia podpisania umowy przez OPERATORA, 
Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować OPERATORA 
 
………..………………………………………………………………..(data i podpis osoby upoważnionej)   

 

 __________________________________________________________________________________________ 

 

1   Jeśli sytuacja w zakresie spełniania kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego 

przedsiębiorcę  uległa zmianie, MŚP nie podpisuje umowy w przesłanej wersji a zgłoszenie podlega ponownej 

weryfikacji przez OPERATORA.  

 

2   Jeśli sytuacja w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy de minimis przez mikro, małego lub 

średniego przedsiębiorcę uległa zmianie, MŚP nie podpisuje umowy w przesłanej wersji, MŚP nie podpisuje 

umowy w przesłanej wersji a zgłoszenie podlega ponownej weryfikacji przez OPERATORA. 

3   Jeśli sytuacja w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy de minimis przez mikro, małego lub 

średniego przedsiębiorcę uległa zmianie, MŚP nie podpisuje umowy w przesłanej wersji MŚP nie podpisuje 

umowy w przesłanej wersji a zgłoszenie podlega ponownej weryfikacji przez OPERATORA.  


