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Załącznik nr 2 do Umowy wsparcia 
 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W FORMULARZU 
ZGŁOSZENIOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

NAZWA  

PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

NIP  

 

 

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

 
Czy w okresie od momentu wypełnienia przez MŚP Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu do 
momentu podpisania umowy wsparcia zmianie uległy informacje dotyczące spełnieniu kryteriów podmiotowych 

przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę? 

NIE  TAK
1
  

 

 

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

 
Czy w okresie od momentu wypełnienia przez MŚP Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu do 
momentu podpisania umowy wsparcia zmianie uległy informacje dotyczące uzyskania pomocy de minimis przez 

jedno przedsiębiorstwo? 

NIE  TAK
2
  NIE DOTYCZY  

 

 

3. Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy publicznej na szkolenia/doradztwo 
(jeśli dotyczy) 

 
Czy w okresie od momentu wypełnienia przez MŚP Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu do 
momentu podpisania umowy wsparcia zmianie uległy informacje dotyczące uzyskania pomocy na szkolenia lub 

doradztwo? 

NIE  TAK
3
  NIE DOTYCZY  

 
 

                                                           
1 Jeśli sytuacja w zakresie spełniania kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę uległa zmianie, MŚP zobowiązane 
jest do wypełnienia przedmiotowego oświadczenia Oświadczenie o spełnianiu kryterium MŚP i ponownego przesłania do Operatora celem 
aktualizacji zgłoszenia, które podlega ponownej weryfikacji przez Operatora. 
2 Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz Formularz ubiegania się o pomoc de minimis jest załącznikiem obowiązkowym do umowy 
wsparcia. Jeśli sytuacja w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy de minimis uległa zmianie, Operator dokonuje ponownej weryfikacji 
przedłożonych dokumentów. ponownej weryfikacji przez Operatora 
3  Formularza ubiegania się o inną pomoc (jeśli dotyczy) jest załącznikiem obligatoryjnym do umowy wsparcia. Jeśli sytuacja w zakresie spełniania 
kryteriów otrzymania pomocy publicznej na szkolenia lub doradztwo przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę uległa zmianie, MŚP 
zobowiązane jest do wypełnienia przedmiotowego formularza Formularza ubiegania się o inną pomoc i ponownego przesłania do Operatora 
celem aktualizacji zgłoszenia, które podlega ponownej weryfikacji przez Operatora. 
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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 zobowiązanym jest 
niezwłocznie poinformować Operatora.   
 

Miejscowość i data: 
Podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorstwa (podpis/y 

czytelny/e lub pieczęć/i imienna/e i parafka/i) 

  

 

 

Pieczęć firmy 

 

 

 

 

 


