
 
 

Załącznik Nr 5 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i prowadzeniu działalności w branży ICT 

 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym/umową spółki)  

 
oświadcza, że jest1 (proszę wstawić znak „x” przy jednej z kategorii): 

 
mikroprzedsiębiorcą  
 
małym przedsiębiorcą                 
 
średnim przedsiębiorcą                         
 

spełniającym warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  

17. czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym   

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). 

                                                           
1  

Wielkość przedsiębiorstwa  Liczba personelu  Roczny obrót   Roczna suma bilansowa  

Mikro  < 10  ≤ 2 mln euro  lub  ≤ 2 mln euro  

Małe  < 50  ≤ 10 mln euro  lub  ≤ 10 mln euro  

Średnie  < 250  ≤ 50 mln euro  lub  ≤ 43 mln euro  

Dla potrzeb ustalenia statusu przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę podmioty powiązane i podmioty partnerskie, zgodnie 
z Załącznikiem 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  z dnia 17. czerwca 2014 r. 
 
 
Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 milionów EUR. 

 
W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego 
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

 
W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników  
i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 
 
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. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg 
rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe 
określone w art. 2 załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014  lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu 
średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch 
kolejnych okresów obrachunkowych. 
 
W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie 
dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego. 

 
 



 
 

Działalność gospodarcza prowadzona jest (formalnie i faktycznie) w obszarze (proszę wstawić znak „x” przy 

jednej z kategorii): 

 
Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, analiza  
i raportowanie 

 

Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli  
Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych  
Systemy bezpieczeństwa cyfrowego  
Systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management)  
Rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings)  
Rozwiązania dla "inteligentnych miast" (smart cities)  
Systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i osób 
starszych (Ambient Assisted Living) 

 

Aplikacje mobilne  
Tworzenie gier komputerowych  
E-Usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia  
Systemy e-learningowe  
Tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS  
Innowacyjne metody interakcji człowiek - technologia  
Systemy e-commerce  
Inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej  

 
 

Działalność ta w szczególności związana jest z …………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(krótkie uzasadnienie powiązania ze wskazanym obszarem ICT) 

 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 

…………………………      ……..…………………………................ 

(miejscowość, data)  (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wnioskodawcy)  


