
Załącznik ……. d * 

 

DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu statusu MSP w okresie poprzedzającym 3 ostatnie zatwierdzone okresy 

sprawozdawcze 

 

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  

 

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

(numer działania) 

 

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

(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu) 

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

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

 

oświadcza, że w oparciu o dane poprzedzające 3 ostatnie zatwierdzone okresy rozliczeniowe nabył status: 

 

 

mikroprzedsiębiorcy   

 

małego przedsiębiorcy   

 

średniego przedsiębiorcy                  

 

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 

stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33) zmienionego rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i 

rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 

28.02.2004, str.22), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 

przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12 2006., str. 3) oraz 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie 

(WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu 

stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 85). 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej  do reprezentowania Wnioskodawcy) 

 

 

 

* Uwaga: Załącznik d należy wypełnić w przypadku rozbieżności danych przedsiębiorcy przypadających na 

3 ostatnie zatwierdzone okresy sprawozdawcze, skutkujących brakiem możności nabycia bądź utraty 

statusu MSP przez przedsiębiorcę jedynie na podstawie tych danych. 

 


