Załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego
………………………………, ………………………….
(miejscowość)
(dnia)
……………………………………………………………………….…..
(nazwa Klienta - przedsiębiorstwa)
……………………………………………………………………………..
(adres)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA (KLIENTA)

Usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP
realizowana w ramach projektu systemowego PARP „Planowanie działań w MŚP a finansowanie
zwrotne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Umowa o udzielnie wsparcia nr 1/65/PDF/2014/POKL/02_03
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,
iż:
1. Posiadam stosowne uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa (Klienta), w imieniu
którego występuję.
2. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję wszystkie jego
warunki.
4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Zostałem/am poinformowany, iż wsparcie przewidziane w projekcie jest pomocą de minimis
spełniającą warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.). Pomoc de minimis udzielana jest na podstawie
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012, poz. 1064 z późniejszymi zmianami).
6. Wyrażam zgodę na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w przedsiębiorstwie.
7. Zobowiązuje się do czynnego uczestniczenia w procesie testowania i wdrożenia usługi pilotażowej,
a w szczególności do wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie odpowiedzialna
za udzielenie niezbędnych informacji na temat przedsiębiorstwa oraz przygotowanie
i udostępnienie dokumentów niezbędnych do realizacji usługi pilotażowej reprezentantom
Podmiotu Wsparcia realizującym usługę.
8. Zobowiązuje się, że przedstawiciele biorący udział w procesie świadczenia usługi będą aktywnie
współpracowali z konsultantami/doradcami PW. Zobowiązuję się do przekazania i dostarczenia
Podmiotowi Wsparcia wszelkich niezbędnych i wymaganych w ustalonej formie przez Podmiot
Wsparcia lub jego przedstawicieli informacji, dokumentów oraz dopełnienia czynności związanych
z uzyskaniem finansowania zwrotnego dostępnego w ramach projektu bez zbędnej zwłoki w czasie
umożliwiającym zrealizowanie usługi zgodnie z terminami określonymi w Standardzie.
9. Zobowiązuję się do udziału w Projekcie zgodnie z ustalonym zasadami realizacji usługi pilotażowej
w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP.
10. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Podmiotu Wsparcia o wszystkich zdarzeniach
mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie.
11. Zobowiązuję się do informowania o zmianie danych osobowych i/lub firmowych oraz niezbędnych
danych kontaktowych, ścisłej współpracy z Podmiotem Wsparcia oraz utrzymywania bieżącego
kontaktu z Podmiotem Wsparcia.
12. Zobowiązuję się do umożliwienia Doradcom realizacji usługi pilotażowej w zakresie planowania
i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP we właściwym czasie bez zbędnej zwłoki,
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udzielenia instytucjom realizującym projekt wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych
do kontroli, monitoringu i ewaluacji projektu, a także zwrotu całości uzyskanej pomocy de minimis
w przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis.
Wyrażam zgodę na udział przedsiębiorstwa w badaniach ankietowych/ewaluacyjnych, które
odbędą się w trakcie trwania projektu oraz po jego zakończeniu. Zobowiązuję się do przekazania
Podmiotowi Wsparcia oraz Doradcom spostrzeżeń, uwag, opinii na temat usługi pilotażowej oraz
stopnia dopasowania usługi pilotażowej do potrzeb przedsiębiorstwa.
Wyrażam zgodę na poddanie się działaniom monitoringowym, kontrolnym lub ewaluacyjnym
dotyczącym zakresu i produktów usługi pilotażowej. Przyjmuję do wiadomości, że po upływie
12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, PARP może przeprowadzić badanie ewaluacyjne
mające na celu zweryfikowanie założonych rezultatów, w przedsiębiorstwie w którym testowana
była usługa pilotażowa w ramach projektu.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się przedstawicieli Podmiotu Wsparcia za pomocą narzędzi
tj. telefon, email, itp. w celu zapewnienia utrzymania relacji w okresie realizacji projektu
(współpraca w związku z realizowanym wsparciem).
Zobowiązuję się, w celu spełnienia założeń realizowanego projektu przez co najmniej rok od
zakończenia realizacji zawartej z Podmiotem Wsparcia umowy o świadczenie usługi pilotażowej
w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP do utrzymania relacji
biznesowych z Podmiotem Wsparcia oraz poddania się działaniom monitoringowym prowadzonym
przez Podmiot Wsparcia oraz jego przedstawicieli (monitoring satysfakcji i potrzeb Klienta w zakresie
pozyskiwania finansowania prowadzonej działalności i innych obszarów zainteresowań Klienta,
przedstawianie bieżącej oferty w tym zakresie).
Przedsiębiorstwo przynależy do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie projektu:
 Spełnia warunki zakwalifikowania firmy jako mikro, małe lub średnie1 przedsiębiorstwo zgodnie
z klasyfikacją MSP w rozumieniu 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 (ogóle rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. UE z 2008 r., L Nr 214/3 z 09.08.2008)2.
 W ciągu ostatnich 3 lat (liczonych do dnia złożenia Wniosku o udzielenie wsparcia, tj. do dnia
15.10.2014r.) nie korzystało z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć
gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym,
finansowania działalności operacyjnej).
 posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego oraz prowadzi działalność
gospodarczą w branżach kluczowych dla województwa podkarpackiego, tj. przemysł
elektromaszynowy (w tym lotniczy), informatyczny, farmaceutyczny, chemiczny, przetwórstwo
rolno-spożywcze oraz usługi turystyczne i logistyczne.
Oświadczam, że:
 Przedsiębiorstwo nie jest powiązane z Podmiotem Wsparcia lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Podmiotu Wsparcia lub konsultantami Podmiotu Wsparcia,
osobowo lub kapitałowo.
 Przedsiębiorstwo nie jest wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis. Wykluczeniu
z możliwości uzyskania pomocy de minimis podlega:
1) przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,

1Możliwość

udziału w projekcie średnich firm dotyczy tzw. „małych-średnich”, czyli firm zatrudniających mniej niż 100
pracowników. Ponadto objęcie usługą średnich firm każdorazowo wymaga przedstawienia przez Podmiot Wsparcia do
PARP uzasadnienia zawierającego analizę potrzeb danej firmy i wykazania potrzeby skorzystania przez nią z usługi
doradczo-szkoleniowej i dostosowanej Oferty finansowania zwrotnego (np. z uwagi na aktualną sytuację organizacyjną lub
finansową firmy, dotychczasowe trudności w pozyskaniu finansowania zwrotnego spowodowane brakiem dostosowanej
oferty, skutkujące pogarszaniem się sytuacji firmy/ograniczeniami możliwości rozwoju itp.) oraz wymaga akceptacji PARP.
Średnie firmy nie mogą stanowić więcej niż 20% Klientów obsłużonych w ramach realizowanego przez Podmiot Wsparcia
projektu.
2 Klasyfikacja wielkościowa przedsiębiorstwa powinna być również zgodna z klasyfikacją MŚP w rozumieniu Załącznika I do
Rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

2) podmiot, niebędący osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź

wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
o których mowa w pkt. 1,
3) podmiot, który:
 posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
 pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub
 naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania
tej umowy,
4) podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
na realizację programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.) i został wpisany do prowadzonego przez Ministra Finansów rejestru podmiotów
wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich,
5) podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych
na realizację programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art. 211
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.),
oraz
1) przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu
rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury,
2) przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz.
UE C 321E z 29.12.2006, str. 37),
3) przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego
Wspólnotę Europejską, jeżeli:
 wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów
zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,
 udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom
surowców,
4) przedsiębiorca (w rozumieniu jednego przedsiębiorstwa) który, w ciągu bieżącego roku
i dwóch poprzedzających latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis w kwocie
wyższej niż – 200 tyś EURO, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność
w zakresie drogowego transportu towarów – kwoty 100 tyś EURO,
5) przedsiębiorca, który prowadzi działalność w sektorach wykluczonych z przyznania pomocy
wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz.U. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.),
6) pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
gospodarczą w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów
przeznaczonych do takiego transportu,
7) pomocy de minimis nie udziela się jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych spowodowałaby przekroczenie
dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy
udzieleniu pomocy innej niż pomoc de minimis.
19. Oświadczam, że wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą a nadto zobowiązuję się
do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym przez Pomiot Wsparcia
terminie.

……………………………………………
Pieczęć i czytelny podpis
Klienta lub osoby upoważnionej
do reprezentowania Klienta

