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§2
Słownik pojęć
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 Projekcie – oznacza to projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”;
 Instytucji Pośredniczącej – oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;
 Beneficjencie lub Organizatorze – oznacza to Deinde Spółkę z o. o. (DinD);
 Beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym
podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.
 Pracowniku oznacza to:
- osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy
o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)],
- właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
- wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego
z niego korzyści finansowe;
Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie / o dzieło, nie mogą zostać uczestnikami projektu.
 Kandydacie – oznacza to przedsiębiorcę i/lub jego pracownika wydelegowanego do wzięcia udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”;
 Uczestniku projektu – oznacza to przedsiębiorcę i/lub jego pracownika wydelegowanego
do wzięcia udziału w projekcie, który rozpoczął udział w projekcie;
 Komisji Rekrutacyjnej – oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji
uczestników projektu;
 Pomocy de minimis – oznacza to pomoc udzielaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L379, z dnia 28.12.2006). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc
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§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” realizowany jest przez Deinde Spółkę z o. o. (DinD) w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem
Lubelskim a Deinde spółką z o. o., z siedzibą rejestracyjną przy ul. Cyprysowej 21/18 w Lublinie, NIP:
9462599131, Regon: 060588802, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:
0000350329.
2. Projekt realizowany jest przez Biuro Deinde Sp. z o. o., przy ul. Narutowicza 57/4, 6 w Lublinie.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2013 r. do 31.10.2013 r. na obszarze województwa lubelskiego.
5. Na etapie aplikowania założono, że wszyscy przedsiębiorcy skorzystają w ramach projektu
z pomocy de minimis.
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która nie przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat budżetowych nie wpływa na handel
między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem nie
podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu drogowego pułap ten
wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de minimis;
 Mikroprzedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EURO. Przy kwalifikowaniu do kategorii
MŚP należy uwzględnić wielkość całego przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie filii, delegatury lub oddziału w
odniesieniu do definicji zawartej w załączniku I do ww. Rozporządzenia. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) oddział jest
wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę
poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Może być on także samodzielny
finansowo i rachunkowo. Należy podkreślić, iż oddział nie posiada odrębnej od przedsiębiorcy podmiotowości
cywilno-prawnej, nie jest więc odrębnym przedsiębiorcą. Oddział wykonuje działalność w imieniu centrali
przedsiębiorcy (jako przedstawiciel). Tym samym podmiotem wszystkich praw i obowiązków pozostaje więc
przedsiębiorca, będący jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej/ pomocy de minimis. Oddział, filia,
delegatura nie mogą występować w roli beneficjenta pomocy publicznej/ pomocy de minimis. Przy ustalaniu
wielkości przedsiębiorstwa należy uwzględnić powiązania kapitałowe, organizacyjne i gospodarcze z innymi
przedsiębiorstwami, które wpływają na zmianę wielkości przedsiębiorstwa. Szczegółowe informacje i
wyjaśnienia dotyczące nowej definicji MŚP, która weszła w życie 1 stycznia 2005 r. zawiera Poradnik dla
przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP". Powyższy poradnik znajduje się na stronie internetowej
Departamentu EFS www.efs.lubelskie.pl w zakładce Pomoc publiczna/Kwalifikator MSP.
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§3
Uczestnicy projektu
Projekt skierowany jest do beneficjentów pomocy (mikroprzedsiębiorstw) posiadających jednostkę
organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego oraz ich wydelegowanych pracowników zamieszkałych i/lub
zatrudnionych na obszarze woj. lubelskiego.
Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa spełniające łącznie poniższe
warunki:
 nie prowadzące działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej
(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis);
 nie pozostające w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis);
 na których nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (Ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007 r., N59, poz. 404).
Co najmniej 80% z zakwalifikowanych mikroprzedsiębiorstw będą stanowić mikroprzedsiębiorstwa
niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla
Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie.
Zgodnie z komunikatem Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego) z dn. 07.03.2013 r.
podstawę weryfikacji w zakresie niekorzystania przedsiębiorstwa ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych
w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez UMWL w
Lublinie stanowi skorygowany Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych
w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL stan na dzień 31 października 2012 r. dostępny pod adresem:
http://www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1362997981828371.pdf
Zakwalifikowane zostaną wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność w co najmniej jednej z
następujących dziedzin, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona środowiska,
informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka (weryfikowane na podstawie kodu PKD).
Do udziału w szkoleniach w ramach projektu wymagane jest wykształcenie min. średnie (weryfikowane na
podstawie oświadczenia pracownika/pracodawcy).
Do udziału w szkoleniu „Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim” wymagana
jest dodatkowo znajomość jęz. angielskiego na poziomie podstawowym – min. A2 (badana poprzez test
wiedzy lub poprzez wywiad telefoniczny).
Mikroprzedsiębiorstwa przystępując do projektu otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania
umowy wewnątrzprojektowej, natomiast pracownicy wydelegowani do korzystania ze wsparcia
szkoleniowego nabywają status uczestnika w pierwszym dniu szkolenia, w momencie podpisania deklaracji
udziału w projekcie.
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1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty - zgodnie z zasadą równych szans/płci do momentu
zrekrutowania 50 uczestników z minimum 20 przedsiębiorstw, z uwzględnieniem przyjętych kryteriów
rekrutacyjnych i założonych do osiągnięcia wskaźników.
2. Pierwszy etap rekrutacji obejmuje:
 Wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego. Zgłoszeń
wstępnych można dokonywać poprzez przesłanie formularza pocztą tradycyjną lub faxem, dostarczenie
osobiste formularza do Biura projektu bądź przesłania go pocztą e-mail na adres a.nalepa@deinde.pl.
3. Drugi etap rekrutacji obejmuje:
Złożenie w Biurze projektu podpisanego Regulaminu udziału w projekcie wraz z załącznikami:
 Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa.
 Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją uczestnictwa oraz
o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia.
 Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów
ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w co najmniej jednej z dziedzin uznawanych za
kluczowe w województwie lubelskim.
 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa.
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 Oświadczenie o obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych oraz (jeśli dotyczy)
poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdanie finansowe za okres trzech zamkniętych lat
podatkowych.
 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis
jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat, tj. jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych, lub oświadczenie o jej nieotrzymaniu.
 Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /wspólnika spółki cywilnej
/wspólnika spółki osobowej o prowadzeniu działalności gospodarczej poza podmiotem, który zgłasza
się do udziału w projekcie (wyłącznie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą/wspólnicy spółek cywilnych/ wspólnicy spółek osobowych).
 Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję
Europejską.
 Oświadczenie/a uczestnika/ów projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 Karta/y delegowanego/ych pracownika/ów do udziału w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”.
 Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 Wzór zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Wzór umowy wewnątrzprojektowej.
 Dokument rejestrowy Przedsiębiorcy (Dla przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS - poświadczona za
zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z KRS lub pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl wydruk
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§4
Zasady zgłaszania się do projektu
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aktualnych informacji o podmiocie. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku
spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki oraz wydruk z CEIDG dla poszczególnych
wspólników).
4. Trzeci etap rekrutacji obejmuje kwalifikację mikroprzedsiębiorstw i uczestników do udziału w projekcie
przez Komisję Rekrutacyjną.
 Kwalifikacja mikroprzedsiębiorstw prowadzona jest zgodnie z kryteriami formalnymi oraz wskaźnikami
założonymi do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie projektu.
 Kwalifikacja uczestników/czek prowadzona jest w oparciu o kryteria wstępne i diagnozę potrzeb
szkoleniowych kandydatów/tek. Diagnoza prowadzona jest poprzez test wiedzy wypełniany przez
kandydata/tkę lub kwestionariusz wywiadu telefonicznego z zakresu danego szkolenia - tzw. test wstępny
zawierający 10 pytań z zakresu szkolenia, na które aplikuje kandydat/ka.
Na szkolenie zostaną zakwalifikowane wyłącznie osoby, które uzyskają maksymalnie 5
pozytywnych odpowiedzi. Osoby które uzyskają większą liczbę punktów nie zostaną
zakwalifikowane (w ich przypadku udział w szkoleniu nie byłby zasadny).
5. Z zakwalifikowanymi mikroprzedsiębiorstwami zostaną podpisane umowy wewnątrzprojektowe.
6. Dokumenty zgłoszeniowe będą przyjmowane w Biurze projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/4,6
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 w sposób ciągły od kwietnia 2013 roku do sierpnia
2013.
7. Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Deinde Spółka z o. o., ul. Narutowicza 57/4 6,
20-016 Lublin. Jako data zgłoszenia zostanie wówczas przyjęta data wpływu kompletnych dokumentów do
Biura projektu.
8. Dokumenty Zgłoszeniowe mikrorzedsiębiorstwa przesłane drogą elektroniczną i faxem nie będą
rozpatrywane.
9. Mikroprzedsiębiorstwa, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną
wezwane
do
ich
uzupełnienia
(ustnie
przez
pracownika
przyjmującego
zgłoszenie
lub telefonicznie/e-mailowo w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą).
10. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika terminie, zgłoszenie nie
podlega dalszemu procesowi rekrutacji.
11. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia zgłoszenia, które nie zawierają danych
umożliwiających kontakt.
12. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej,
kompletnej wersji dokumentów.
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§5
Zakres wsparcia

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 50 osób.
Zostanie utworzonych 5 grup szkoleniowych, które będą liczyć od 9 do 12 osób.
Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.
Wstępny harmonogram szkoleń:
Liczba godzin
dydaktycznych

Wstępne terminy realizacji szkoleń

Promocja i sprzedaż produktów
turystycznych z językiem angielskim

120

(czerwiec-październik 2013)

2

Projektowanie ogrodów z obsługą
programu Garden Composer

108

(czerwiec-październik 2013)

3

Aranżacja wnętrz z obsługą programu
CAD Design

90

(lipiec-październik 2013)

Nazwa szkolenia

1

4

5

Ocena oddziaływania na środowisko i
technologie produkcyjne przyjazne
środowisku

64

Zamówienia publiczne od stron
wykonawcy

64

(sierpień-październik 2013)

(sierpień-październik 2013)

5. Szacunkowa maksymalna wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika szkolenia „Promocja
i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim” wynosi 2 815, 00 zł.
6. Szacunkowa maksymalna wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika szkolenia
„Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer” wynosi 4 238, 67 zł.
7. Szacunkowa maksymalna wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika szkolenia „Aranżacja
wnętrz z obsługą programu CAD Design” wynosi 3 407,00 zł.
8. Szacunkowa maksymalna wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika szkolenia „Ocena
oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku” wynosi 2 276,67 zł.
9. Szacunkowa maksymalna wartość pomocy de minimis przypadająca na jednego uczestnika szkolenia
„Zamówienia publiczne od strony wykonawcy” wynosi 2 132, 00 zł
10. Maksymalną wartość pomocy de minimis oszacowano przy założeniu, że frekwencja osób uczestniczących w
zajęciach będzie wynosiła 100%. Jeżeli wartość udzielonej pomocy de minimis ulegnie zmniejszeniu po
całkowitym rozliczeniu danego szkolenia, wówczas zostanie to potwierdzone korektą zaświadczenia o
otrzymanej pomocy de minimis.
11. Ze wsparcia będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy/ich pracownicy, który złożą poprawnie wypełnione
dokumenty i zostaną zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną do wzięcia udziału w projekcie oraz podpiszą
umowę wewnątrzprojektową.
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12. Liczba i status delegowanych przez przedsiębiorstwo osób (ilość osób, w tym płci żeńskiej) muszą być zgodne
z informacjami wskazanymi w Formularzu Zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zakwalifikowane
do udziału w projekcie nie będzie mogło zmienić tych wartości.
13. Wszyscy uczestnicy/ uczestniczki otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz pomocnicze.
14. Podczas trwania szkoleń uczestnikom zapewniony zostanie obiad oraz serwis kawowy.
15. Osoby zamieszkujące poza miejscowością odbywania się szkoleń, mogą starać się o zwrot kosztów przejazdu
najtańszym środkiem komunikacji, na następujących zasadach:
Uczestnik/uczestniczka, spełniający/a kryteria składa wniosek o zwrot kosztów przejazdu na formularzu
udostępnionym przez Organizatora wraz z kompletem biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień
usługi, oraz potwierdzenie od przewoźnika, że jest to najtańszy bilet na danej trasie. Wynikający z
przedstawionych biletów koszt będzie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika/uczestniczki na
usługach świadczonych w ramach projektu (na podstawie list obecności). Bilety przejazdowe to np.: bilety
kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, bilety komunikacji miejskiej. Osoby ubiegające się o zwrot kosztów
przejazdu komunikacją miejską muszą przedstawić Organizatorowi komplet biletów za wszystkie dni
uczestnictwa w zajęciach. W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej – koszt dojazdu może
być rozliczony na podstawie użytkowania samochodu osobowego. Wówczas kosztem kwalifikowalnym są
wydatki
na
paliwo
w
wysokości
odpowiadającej
cenie
najtańszego
biletu
na przejechanej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika/uczestniczkę stosownego oświadczenia na
formularzu dostarczonym przez Organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów
przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika). W przypadku korzystania z
prywatnego środka transportu uczestnik/uczestniczka jest zobowiązany/a załączyć do oświadczenia kserokopię
swojego prawa jazdy oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku korzystania z pojazdu
zarejestrowanego na inną osobę do oświadczenia należy także dołączyć umowę użyczenia pojazdu (na wzorze
dostarczonym przez Organizatora). Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez
uczestnika/uczestniczkę, prosząc go/ją o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich
instytucjach. Zwrot kosztów przejazdów nastąpi najpóźniej do zakończenia realizacji projektu.
16. Szkolenia zakończą się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczeń o ukończeniu
szkoleń – potwierdzających nabyte kompetencje i kwalifikacje. Dokument ten będzie zawierał m.in.: liczbę
godzin szkolenia, zakres merytoryczny (program szkolenia/moduły), wykaz nabytych kompetencji, kwalifikacji,
kod zawodu- jeśli dotyczy.
17. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie uczestnicy, których absencja nie przekroczy 20% zajęć.
18. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które
opuszczą więcej niż 20% zajęć szkoleniowych nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia
19. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 18, przedsiębiorca, który wydelegował takiego pracownika,
będzie zobligowany do pokrycia kosztów jego udziału w projekcie, w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania do zapłaty.
20. Deinde Spółka z o. o. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego, jeżeli na skutek sytuacji wymienionej w pkt. 18, poniesie wyższe straty, wynikające z przepisów
Systemu Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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§6
Zasady kwalifikacji do projektu
Ostatecznej kwalifikacji przedsiębiorstw do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca
się z minimum dwóch członków zespołu projektowego.
Komisja Rekrutacyjna dla danego przedsiębiorstwa odbędzie się w ciągu 7 dni roboczych
od złożenia poprawnych, kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.
Komisja będzie brała pod uwagę:
 kryteria formalne,
 kryteria wstępne,
 założone do osiągnięcia wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie,
 kryteria pierwszeństwa,
 datę zgłoszenia.
Kryteria formalne, o których mowa w pkt. 3 dotyczą złożenia poprawnych dokumentów potwierdzających
kwalifikowalność mikroprzedsiębiorstwa/uczestnika/uczestniczki.
Kryteria wstępne, o których mowa w pkt. 3 dotyczą wymagań opisanych w § 3, pkt. 5 i 6.
Założone do osiągnięcia wskaźniki o których mowa w pkt. 3 dotyczą:
a) Objęcia wsparciem min. 20 mikroprzedsiębiorstw;
b) Objęcia wsparciem min. 30 kobiet;
c) Objęcia wsparciem wyłącznie mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w
co najmniej jednej z następujących dziedzin, uznawanych za kluczowe w województwie
lubelskim, tj.: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka;
d) Objęcia wsparciem min. 80% mikroprzedsiębiorstw niekorzystających ze wsparcia w zakresie
projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2
PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Kryteria pierwszeństwa o których mowa w pkt. 3:
a) Kobiety (do momentu zrekrutowania 60% kobiet). Za spełnienie kryteriów pierwszeństwa
kandydatka będzie kwalifikowana w pierwszej kolejności.
Z obrad Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół wraz z załącznikami
(lista podstawowa i rezerwowa).
Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych.
Kwalifikacja nowego uczestnika/nowej uczestniczki będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w
początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
Z zakwalifikowanymi mikroprzedsiębiorstwami podpisane zostaną umowy wewnątrzprojektowe,
pod warunkiem, że przedsiębiorstwo ma prawo do uzyskania pomocy de minimis, jaką objęte
są działania szkoleniowe wskazane powyżej.
Niepodpisanie przez mikroprzedsiębiorstwo umowy wewnątrzprojektowej w ustalonym przez Organizatora
terminie, będzie uprawniało Organizatora do wykluczenia mikroprzedsiębiorstwa z uczestnictwa w
projekcie.
Mikroprzedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa wewnątrzprojektowa, zostanie wystawione
zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
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§7
Obowiązki uczestników
1. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki zobowiązani są do:
 Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (w pierwszym dniu wsparcia);
 Podpisania oświadczenia uczestnika projektu dotyczącego danych osobowych;
 Przekazania danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (najpóźniej w
pierwszym dniu zajęć);
 Uczestniczenia w min. 80 % zajęć;
 Przystąpienia do egzaminu kończącego szkolenie;
 Punktualnego przychodzenia na zajęcia;
 Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności w chwili
rozpoczęcia zajęć;
 Informowania o planowanych nieobecnościach (e-mailowo lub telefonicznie);
 Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający
wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w projekcie;
 Wypełniania ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu, a także
poddawanie się innym działaniom monitorującym na potrzeby PO KL;
 Informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej;
 Przestrzegania zasad współżycia społecznego;
 W przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie niezwłocznego złożenia
pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn;
 Udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów ewaluacji,
monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.
2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo skreślić uczestnika z listy
uczestników projektu i obciążyć kosztami udziału w projekcie mikroprzedsiębiorcę/ mikroprzedsiębiorstwo
delegujące danego uczestnika.
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§8
Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązany jest do:
- zorganizowania usług szkoleniowych,
- zapewnienie sal szkoleniowych,
- zapewnienia kadry trenerów,
- zapewnienia materiałów szkoleniowych,
- zapewnienia wyżywienia w postaci obiadów i przerw kawowych,
- zwrotu kosztów przejazdu dla uprawnionych uczestników,
- umożliwienia dostępu do Biura projektu w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00.
§9
Kary umowne
1. Zasady naliczania oraz przesłanki stosowania kar umownych określają postanowienia umowy
wewnątrzprojektowej, której wzór stanowi załącznik nr 15 do regulaminu projektu.

1.
2.
3.
4.

§ 10
Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygane są przez Organizatora projektu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu udziału w projekcie należy do Deinde Spółki z o. o. w oparciu o
wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie skutkuje zmianą
postanowień umowy wewnątrzprojektowej.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 11 kwietnia 2013 r.

Ja
niżej
podpisana/y
……………………………………………………………………………..
oświadczam, iż zapoznałam/em się z Regulaminem udziału w projekcie i w całości akceptuję jego
zapisy.
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…………………………………………………………
Data i podpis osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentacji podmiotu
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Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa.
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją
uczestnictwa oraz o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach
konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Załącznik nr 4: Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w co najmniej jednej z dziedzin,
uznawanych za kluczowe w województwie lubelskim.
Załącznik nr 5: Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa.
Załącznik nr 6: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Załącznik nr 7: Oświadczenie o obowiązku sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
oraz (jeśli dotyczy) poświadczone za zgodność z oryginałem sprawozdanie finansowe za okres trzech
zamkniętych lat podatkowych.
Załącznik nr 8: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń
o pomocy de minimis jakie przedsiębiorca otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat podatkowych, tj. jakie otrzymał w
roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzednich lat, lub oświadczenie o jej nie otrzymaniu.
Załącznik nr 9: Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /wspólnika spółki
cywilnej /wspólnika spółki osobowej o prowadzeniu działalności gospodarczej poza podmiotem, który zgłasza
się do udziału w projekcie.
Załącznik nr 10: Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję
Europejską.
Załącznik nr 11: Oświadczenie/a uczestnika/ów projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 12: Karta/y delegowanego/ych pracownika/ów do udziału w projekcie „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa”.
Załącznik nr 13: Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 14: Wzór zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Załącznik nr 15: Wzór umowy wewnątrzprojektowej.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

……………………………………….

…………………………….

(pieczęć przedsiębiorstwa)

(miejscowość, data)

Data wpływu…………………………………….………………...
Godzina wpływu…………………………….…………………….
Przyjęte przez………………………………………….…………..
Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie.

Nazwa przedsiębiorstwa

Dane podstawowe
instytucji

Imiona i nazwiska
osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania
instytucji i
zajmowane stanowisko
NIP
REGON
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Polska Klasyfikacja
Działalności (PKD) na który
podmiot ubiega się o pomoc
de minimis na szkolenia
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Dane teleadresowe
siedziby głównej
przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa
na podstawie Załącznika I do  mikroprzedsiębiorstwo
(zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników i
Rozporządzenia Komisji
wartość rocznego obrotu netto lub suma bilansowa na
(WE) nr 800/2008 z dnia 6
koniec roku nie przekroczyła 2mln euro)
sierpnia 2008r.1
ulica
nr budynku
nr lokalu
miejscowość
kod pocztowy
województwo
powiat
telefon/fax
adres poczty
elektronicznej (e-mail)
adres strony internetowej
 obszar miejski
Obszar położony w granicach administracyjnych miast

 obszar wiejski

obszar

Tereny położone poza granicami administracyjnymi miast –
obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza
miastem) gminy miejsko – wiejskiej.

ulica
nr budynku
nr lokalu
miejscowość
Dane teleadresowe
kod pocztowy
jednostki organizacyjnej
województwo
przedsiębiorstwa na
powiat
obszarze woj.
telefon komórkowy
lubelskiego
adres poczty
elektronicznej (e-mail)

1

Wnioskodawca w pierwszej kolejności wypełnia Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii
przedsiębiorstwa stanowiące załącznik do Regulaminu udziału w projekcie i na jego podstawie określa swój status.
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adres strony internetowej
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

imię
nazwisko
stanowisko
telefon
e-mail

Osoba do kontaktów

SZKOLENIA
 Promocja i sprzedaż
produktów turystycznych
z jęz. angielskim
(czerwiec - październik 2013)
 Projektowanie ogrodów z
obsługą programu Garden
Composer
(czerwiec - październik 2013)

Wybór wsparcia
szkoleniowego

- jeden uczestnik może wziąć udział
tylko w jednym szkoleniu w ramach
całego projektu

 Aranżacja wnętrz z obsługą
programu CAD Design
(lipiec - październik 2013)
 Ocena oddziaływania na
środowisko i technologie
produkcyjne przyjazne
środowisku
(sierpień - październik 2013)
 Zamówienia publiczne od
stron wykonawcy
(sierpień - październik 2013)

Liczba delegowanych pracowników*
ogółem

liczba pracowników
w tym liczba kobiet
liczba pracowników
w tym liczba kobiet
liczba pracowników
w tym liczba kobiet
liczba pracowników
w tym liczba kobiet
liczba pracowników
w tym liczba kobiet
w tym liczba kobiet

DinD
Deinde Sp. z o. o.
NIP 9462599131, REGON 060588802
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
Kapitał zakładowy: 15 000 pln

Adres rejestrowy:
ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin

ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin
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Strona

Oświadczam, że:
-zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie i akceptuję jego zapisy, jednocześnie oświadczam, iż
osoby wydelegowane z instytucji zostały zapoznane z regulaminem i będą zobowiązane do jego przestrzegania;
-zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
-zostałem/am poinformowany/a, że udział w projekcie wiąże się z uzyskaniem pomocy de minimis;
-wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” w imieniu przedsiębiorstwa
działającego na obszarze woj. lubelskiego i zobowiązuję się do podpisania umowy wewnątrzprojektowej wg.
wzoru stanowiącego zał. nr 15 do regulaminu projektu;
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* Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, właściciel,
pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niej korzyści
finansowe.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie
i/lub po zakończeniu udziału w projekcie;
-jestem świadomy/a, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem
podmiotu;
-zobowiązuję się do wydelegowania wskazanej w Formularzu Zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa liczby
pracowników w tym liczby kobiet,
-osoby wydelegowane do uczestnictwa w usługach w ramach projektu zostaną zobowiązane
do dostarczenia do Organizatora wymaganych dokumentów;
-zostałem/am
poinformowany/a
o
konieczności
zachowania
trwałości
projektu
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.,
- zostałem poinformowany o braku obowiązku uprzedniej notyfikacji pomocy uzyskanej w projekcie „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa” do Komisji Europejskiej na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

…………………………

……………………………….

(pieczęć i podpis osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentacji)

Strona
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(miejscowość i data)
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Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

……………………………………………..
(pieczęć przedsiębiorstwa)

Oświadczenie o spełnianiu przez podmiot kryteriów rekrutacyjnych wraz z deklaracją
uczestnictwa oraz o niespełnianiu przesłanek wykluczających z otrzymania wsparcia
Działając w imieniu

............................................................................................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorstwa)

Niniejszym oświadczam, że:
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Ponadto oświadczam, że nie jestem:
1) przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany/a 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;
2) podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów
zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,
o których mowa w pkt. 1;
3) podmiotem, który:
 posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
 pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji,
postępowania upadłościowego lub
 został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o
finansach publicznych;
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 posiadam stosowne uprawnienia do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego występuję;
 podmiot, który reprezentuję posiada status mikroprzedsiębiorstwa;
 podmiot, który reprezentuję posiada jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
lubelskiego i działa na obszarze województwa lubelskiego;
 pracownicy podmiotu delegowani na szkolenia zamieszkują i/lub są zatrudnieni na obszarze
województwa lubelskiego;
 oświadczam, iż spełniam warunki umożliwiające udział mikroprzedsiębiorstwa w projekcie;
 wyrażam wolę uczestniczenia podmiotu, w imieniu którego działam, w projekcie „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa” realizowanym w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne
Kadry Gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw oraz wnoszę
o udzielenie pomocy de minimis na wybrane usługi w ramach projektu.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz

4) przedsiębiorcą zajmującym się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów

rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli:
 wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych
od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorcę objętego
pomocą lub
 przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom
surowców;

5) przedsiębiorcą, który spełnia warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008;

6) Przedsiębiorcą na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (Ustawa z dn.
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007
r., N59, poz. 404).

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji i zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich wymaganych
dokumentów we wskazanym przez Organizatora terminie.

…………………………

………...………………………….…………………………………

(Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji)

Strona
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(miejscowość i data)
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ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

ul. Narutowicza 57/4-6, 20-016 Lublin

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

……………………………………………..
(pieczęć przedsiębiorstwa)

Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów
ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie

..........................................................................................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorstwa)

Czy mikroprzedsiębiorstwo korzystało ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych
w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
i jednocześnie znajduje się w skorygowanym Wykazie przedsiębiorstw objętych wsparciem
w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL stan na dzień 31 października
2012 r. dostępny pod adresem: http://www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1362997981828371.pdf

 Tak
 Nie
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji i zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym
przez Organizatora terminie.

……………………..

……………………………….

(miejscowość i data)

(Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji)
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NIP 9462599131, REGON 060588802
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
Kapitał zakładowy: 15 000 pln

Adres rejestrowy:
ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin

ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

ul. Narutowicza 57/4-6, 20-016 Lublin

Strona

Zgodnie z komunikatem Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego) z dn. 07.03.2013 r. podstawę weryfikacji w
zakresie niekorzystania przedsiębiorstwa ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla
Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011 przez UMWL w Lublinie stanowi skorygowany Wykaz przedsiębiorstw objętych
wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL stan na dzień 31 października 2012 r.
dostępny pod adresem: http://www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1362997981828371.pdf
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UWAGA!

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 4 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

…………………………………………
(pieczęć przedsiębiorstwa)

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w co najmniej jednej z dziedzin, uznawanych
za kluczowe w województwie lubelskim

..........................................................................................................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorstwa)

Przedsiębiorstwo prowadzi działalności gospodarczą w co najmniej jednej z następujących dziedzin,
uznawanych za kluczowe w województwie lubelskim*:
 Ochrona środowiska, kod PKD…………………
 Informatyka, kod PKD………………………….
 Logistyka, kod PKD…………………………….
 Budownictwo, kod PKD………………………..
 Turystyka, kod PKD……………………………
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy,
potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji i zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym
przez Organizatora terminie.

…………………………
(miejscowość i data)

……….…………………………………

(Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji)

* zaznaczyć właściwe
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UWAGA!

Zgodnie ze wskaźnikami założonymi do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie, w projekcie „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa” wezmą udział wyłącznie mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalności gospodarczej w co
najmniej jednej z następujących dziedzin, uznawanych za kluczowe w województwie lubelskim: ochrona środowiska,
informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 5 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP
INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP

Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy
Imię i nazwisko lub nazwa .........................................................................................................................................................
Adres (siedziba) ..........................................................................................................................................................................
Numer w rejestrze/numer VAT1...............................................................................................................................................
Imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo2 ..............................................................................
Typ przedsiębiorstwa (patrz: nota wyjaśniająca)
Prosimy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwa wnioskodawcy:
□ Przedsiębiorstwo niezależne
W tym przypadku dane wpisane w poniższe zestawienie wynikają wyłącznie ze
sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Prosimy wypełnić samo
oświadczenie, bez załączników.

□ Przedsiębiorstwo

partnerskie
Prosimy wypełnić i dołączyć załącznik (oraz dodatkowe strony), następnie wypełnić
oświadczenie, kopiując wyniki obliczeń do zestawienia poniżej.

□ Przedsiębiorstwo związane
Dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa
Dane te należy obliczyć zgodnie z art. 6 zalecenia Komisji 2003/361WE dotyczącego definicji MŚP.
Okres referencyjny (*)
Całkowity bilans roczny w tys. euro

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego, zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone
w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały
zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego.
(**) W tys. Euro

DinD
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Roczny obrót
w tys. euro
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Liczba zatrudnionych osób (RJR)
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Uwaga:
W porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym nastąpiła zmiana danych, która może spowodować zmianę
kategorii przedsiębiorstwa wnioskodawcy (mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo).

□ Nie

□ Tak (w tym przypadku prosimy wypełnić i
dołączyć oświadczenie dotyczące poprzedniego okresu
obrachunkowego)3

Podpis
…………………………………………..
Nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa:
........................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego są zgodne ze stanem faktycznym.
Sporządzono w ………………………………………………………...(miejscowość)

Strona
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Podpis …………………………………………………………………

1 Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.
2 Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.
3 Definicja. Art. 4 ust. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE.
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
NOTA WYJAŚNIAJĄCA
DOTYCZĄCA TYPÓW PRZEDSIĘBIORSTW BRANYCH POD UWAGĘ PRZY OBLICZANIU LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
I DANYCH FINANSOWYCH
I. TYP PRZEDSIĘBIORSTWA
Definicja MŚP1 rozróżnia trzy typy przedsiębiorstwa, w zależności od ich związków z innymi przedsiębiorstwami pod względem udziału w kapitale,
prawach głosu lub wywierania dominującego wpływu2.
Typ 1: Przedsiębiorstwo niezależne
Jak dotąd jest to najczęściej spotykany typ przedsiębiorstwa. Oznacza on każde przedsiębiorstwo, którego nie można zaliczyć do żadnego z dwóch
pozostałych typów (przedsiębiorstwo partnerskie lub związane).
Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest niezależne, jeśli:
- nie posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów3 w innym przedsiębiorstwie,
- inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne nie posiadają, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi lub
podmiotami publicznymi 25% lub więcej3 udziałów lub głosów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy, poza niektórymi wyjątkami4,
- nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych i nie jest ujęte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza
sprawozdania skonsolidowane, a zatem nie jest przedsiębiorstwem związanym5.
Typ 2: Przedsiębiorstwo partnerskie
Ten typ oznacza sytuację przedsiębiorstw, które ustanowiły poważne partnerstwa finansowe z innymi przedsiębiorstwami, ale żadne z przedsiębiorstw
pozostających w tym związku nie sprawuje skutecznej, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad drugim. Przedsiębiorstwa partnerskie to
przedsiębiorstwa, które nie są ani niezależne, ani ze sobą związane.

_________________________________________________________________________
1) Odtąd w tekście termin „definicja" odnosi się do załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE dotyczącego definicji MŚP.
2) Definicja, art. 3.
3) Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przjjąć tę wartość, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, jakie w tym przedsiębiorstwie mają poszczególne
przedsiębiorstwa związane z przedsiębiorstwem dominującym (definicja, art. 3 ust. 2).
4) Jednakże przedsiębiorstwo można uznać za niezależne, nawet jeśli wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została osiągnięta lub przekroczona, jeżeli udział ten należy do
następujących kategorii inwestorów (pod warunkiem że nie są oni związani z przedsiębiorstwem wnioskodawcy):
a) publiczne
korporacje
inwestycyjne,
spółki
kapitałowe
podwyższonego
ryzyka,
osoby
fizyczne
lub
grupy
osób
prowadzące
regularną
działalność
inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie („business angels"), pod warunkiem
że cała kwota inwestycji tych inwestorów („business angels") w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR,
b) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze,
c) inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju,
d) samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000. (Definicja, art. 3 ust. 2 akapit drugi).
5) - Jeśli siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Państwie Członkowskim, które przewiduje wjjątek od wymogu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z siódmą dyrektywą
Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r., przedsiębiorstwo mimo to powinno sprawdzić, czy
nie spełnia któregoś z warunków określonych w art. 3 ust. 3 definicji.
- W rzadkich przypadkach przedsiębiorstwo można uznać za związane z innym przedsiębiorstwem, jeśli pozostaje w związku z osobą fizyczną lub
grupą osób działających wspólnie (definicja, art. 3 ust. 3).
I odwrotnie, w nielicznych przypadkach przedsiębiorstwa sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe dobrowolnie, mimo że nie są do tego zobowiązane siódmą dyrektywą. W takim
przypadku przedsiębiorstwo niekoniecznie musi być traktowane jako związane, lecz tylko jako partnerskie.
Aby ustalić, czy przedsiębiorstwo należy uznać za związane, w każdej z tych trzech sytuacji należy sprawdzić, czy spełnia ono co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 3 definicji, w
stosownych przypadkach, czy pozostaje w związku z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.
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Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli:
posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w drugim przedsiębiorstwie lub drugie przedsiębiorstwo posiada 25% lub więcej udziałów lub głosów w
przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
przedsiębiorstwa nie są przedsiębiorstwami związanymi, w poniższym rozumieniu, co oznacza, między innymi, że głosy jednego przedsiębiorstwa w
drugim nie przekraczają 50% łącznej liczby głosów,
- przedsiębiorstwo wnioskodawcy nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, obejmujących, na zasadzie
- konsolidacji, dane innego przedsiębiorstwa oraz nie jest ujęte, na zasadzie konsolidacji, w sprawozdaniach skonsolidowanych innego
przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa z nim związanego5.
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Typ 3: Przedsiębiorstwo związane
Ten rodzaj relacji odpowiada sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, które tworzą grupę, w której jedno przedsiębiorstwo kontroluje, bezpośrednio
lub pośrednio, większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie (za pośrednictwem umów lub, w niektórych przypadkach, osób fizycznych jako
udziałowców) lub wywiera dominujący wpływ na to przedsiębiorstwo. Takie przypadki spotyka się rzadziej niż dwa poprzednie rodzaje związków.
Aby przedsiębiorstwa uniknęły trudności interpretacyjnych, Komisja zdefiniowała ten typ przedsiębiorstwa poprzez przejęcie warunków określonych
w art. 1 stosowanej przez wiele lat dyrektywy Rady 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 6
w zakresie takim, w jakim odpowiadają one celom definicji.
A zatem, zazwyczaj przedsiębiorstwo natychmiast dowiaduje się, że jest przedsiębiorstwem związanym, gdyż dyrektywa ta wymaga od niego
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jest ono ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa, które
jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.
Jedyne dwa przypadki, zresztą bardzo rzadko spotykane, kiedy przedsiębiorstwo można uznać za związane, chociaż nie ma ono obowiązku
sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zostały opisane w pierwszych dwóch tiret przypisu 5 niniejszej noty wyjaśniającej. W tych
przypadkach przedsiębiorstwo powinno sprawdzić, czy spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych
w art. 3 ust. 3 definicji.

II. LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH I ROCZNE JEDNOSTKI ROBOCZE'
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR).
Kogo zalicza się do osób zatrudnionych?
- pracowników przedsiębiorstwa wnioskodawcy,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli - kierowników,
- partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i osiągających z niego korzyści finansowe.
Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza
się do osób zatrudnionych.
W jaki sposób ustalić liczbę osób zatrudnionych?
Jedna RJR odpowiada jednej osobie, która była zatrudniona na pełen etat w danym przedsiębiorstwie lub w jego imieniu w ciągu całego
roku referencyjnego. Liczbę osób zatrudnionych wyraża się w rocznych jednostkach roboczych (RJR).
Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin - bez względu na czas pracy - oraz
pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe RJR.

_________________
6 Siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 193 z 18.7.1983,
str. 1), ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str. 28)
7 Definicja, art. 5
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Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK DO OŚWIADCZENIA
METODA OBLICZENIA DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO LUB ZWIĄZANEGO

W razie potrzeby należy dołączyć następujące załączniki:
- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo partnerskie - załącznik A (oraz dodatkowe strony);
- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo związane - załącznik B (oraz dodatkowe strony);

Metoda obliczania danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego lub związanego1 (patrz: nota wyjaśniająca)
Okres referencyjny2
Liczba
zatrudnionych
(RJR)

osób

Roczny obrót
(*)

Całkowity bilans
roczny (*)

1. Dane2 przedsiębiorstwa wnioskodawcy
lub pochodzące ze skonsolidowanego
sprawozdania finansowego (skopiować
dane z zestawienia B(1) w załączniku B3)
2.Proporcjonalnie
skumulowane
dane2wszystkich
przedsiębiorstw
partnerskich (jeśli istnieją) (skopiować
dane z zestawienia A w załączniku A)
3.
Zsumowane
dane2
wszystkich
przedsiębiorstw związanych (jeśli istnieją),
w przypadku gdy nie zostały one ujęte, w
drodze konsolidacji, w rzędzie 1
(skopiować dane z zestawienia B(2) w
załączniku B)
Łącznie
(*) W tys. euro.
1Definicja, art. 6 ust. 2 i 3.
2Wszystkie dane muszą odnosić się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i być obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo
utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej
oceny dokonanej w trakcie roku obrotowego (definicja, art. 4).
3Dane przedsiębiorstwa, włącznie z liczbą osób zatrudnionych, ustala się na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych przedsiębiorstwa lub
skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa bądź skonsolidowanych sprawozdań, w których przedsiębiorstwo zostało ujęte w
drodze kumulacji, o ile takie sprawozdania istnieją.
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Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w oświadczeniu, w rubryce „Dane wykorzystywane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa".
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZAŁĄCZNIK A
Przedsiębiorstwa partnerskie
W poniższej tabeli podsumowującej należy wpisać dane z zawartego w oświadczeniu pola „przedsiębiorstwa partnerskie" dla każdego
przedsiębiorstwa, dla którego wypełniono formularz dotyczący partnerstwa (po jednym formularzu dla każdego partnera przedsiębiorstwa
wnioskodawcy oraz dla każdego partnera przedsiębiorstwa związanego, którego dane nie zostały ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach
finansowych tego przedsiębiorstwa związanego4):

Zestawienie A
Przedsiębiorstwo
partnerskie
(nazwa/określenie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łącznie

Liczba osób zatrudnionych
(RJR)

Roczny
(*)

obrót

Całkowity
roczny (*)

bilans

(*) W tys. euro.
W razie potrzeby należy dołączyć dodatkowe strony lub rozszerzyć niniejszą tabelę.

Pamiętaj:
Dane te są wynikiem obliczenia przez proporcjonalne dodanie, dokonanego na formularzu, przeznaczonego dla przedsiębiorstw pozostających z
przedsiębiorstwem wnioskodawcy w bezpośrednich lub pośrednich relacjach partnerskich („formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego").
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Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 2 (dotyczącej przedsiębiorstw partnerskich) tabeli znajdującej
się w załączniku do oświadczenia.

DinD
Deinde Sp. z o. o.
NIP 9462599131, REGON 060588802
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
Kapitał zakładowy: 15 000 pln

Adres rejestrowy:
ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin

ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

ul. Narutowicza 57/4-6, 20-016 Lublin

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO
1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa partnerskiego
Imię i nazwisko lub nazwa ………………………………………………………………………………………………………………
Adres (siedziba)…………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer w rejestrze/numer VAT'………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo2…………………………………………………………………
2. Dane szacunkowe (niezatwierdzone) dotyczące przedsiębiorstwa partnerskiego
Okres referencyjny
Liczba osób zatrudnionych
(RJR)
Dane
(niezatwierdzone)

Roczny obrót
(*)

Całkowity
bilans roczny
(*)

szacunkowe

(*) W tys. euro.
Pamiętaj: Niniejsze dane szacunkowe (niezatwierdzone) pochodzą ze sprawozdań finansowych i innych danych przedsiębiorstwa partnerskiego,
skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się 100% danych przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem partnerskim, o ile
dane finansowe tych przedsiębiorstw związanych nie zostały wcześniej ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach przedsiębiorstwa
partnerskiego3. W miarę potrzeby, dla przedsiębiorstw, które nie zostały wcześniej ujęte przez konsolidację, należy dołączyć dodatkowe formularze
dotyczące powiązań.
3. Obliczenie przez proporcjonalne dodanie
a) Należy dokładnie określić udział4 przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa związanego, za którego pośrednictwem
nawiązano relację z przedsiębiorstwem partnerskim), w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy
formularz:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ponadto należy wskazać udział przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy formularz, w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa
sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa związanego):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Przy ustalaniu szacunkowych (niezatwierdzonych) danych wpisywanych w poprzednim zestawieniu należy przyjąć spośród tych dwóch udziałów ten,
którego wartość jest wyższa. Wyniki obliczenia dokonanego przez proporcjonalne dodanie należy wpisać do poniższej tabeli:
„Przedsiębiorstwa partnerskie"
Procent: ...

Liczba osób zatrudnionych
(RJR)

Roczny obrót ( )

Całkowity bilans
roczny (*)

Wyniki proporcjonalnego dodania
(*) W tys. euro.

__________________________
1 Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.
2 Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.
3 Definicja, art. 6 ust. 3 akapit pierwszy.
4 Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przyjąć tę wartość udziału, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, jakie w tym przedsiębiorstwie mają
poszczególne przedsiębiorstwa związane (definicja, art. 3 ust. 2 akapit pierwszy).
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Dane należy wpisać w zestawieniu A załącznika A.
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ZAŁĄCZNIK B

Przedsiębiorstwa związane
A. USTAL, KTÓRY PRZYPADEK DOTYCZY PRZEDSIĘBIORSTWA WNIOSKODAWCY:
Przypadek 1: Przedsiębiorstwo wnioskodawcy sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe lub jest ujęte przez konsolidację w
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych innego przedsiębiorstwa (zestawienie B(1)).
Przypadek 2: Przedsiębiorstwo wnioskodawcy lub co najmniej jedno z przedsiębiorstw związanych nie sporządza sprawozdań
skonsolidowanych ani nie jest ujęte w sprawozdaniach skonsolidowanych (zestawienie B(2)).
Prosimy zauważyć, że: dane przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy pochodzą z ich sprawozdań finansowych i innych
danych, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego
tego przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream" lub „downstream" w stosunku do niego, chyba że zostały
one już ujęte w rachunkach skumulowanych1.
B. METODA KALKULACJI DLA KAŻDEGO PRZYPADKU:
W przypadku 1: Skonsolidowane sprawozdania finansowe służą jako podstawa kalkulacji. Prosimy wypełnić zestawienie B(1) poniżej.
Zestawienie B(1)
Liczba
zatrudnionych
(RJR) (*)

osób

Roczny
(**)

obrót

Całkowity
bilans
roczny (**)

Łącznie
(*) W przypadku gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera danych dotyczących liczby osób zatrudnionych, liczbę tę ustala się przez
dodanie danych przedsiębiorstwa, z którym związane jest dane przedsiębiorstwo.
(**) W tys. euro.
Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 1 tabeli znajdującej się w załączniku do oświadczenia.
Identyfikacja przedsiębiorstw ujętych przez kumulację w sprawozdaniach skonsolidowanych
Przedsiębiorstwo związane
(nazwa/określenie)

Adres (siedziba)

Numer w rejestrze/
numer VAT (*)

Nazwisko i stanowisko
osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo (**)
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A.
B.
C.
D.
E.
(*) Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.
(**) Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.
Uwaga: Przedsiębiorstwa pozostające w relacji partnerskiej z przedsiębiorstwem związanym, które nie są ujęte przez konsolidację w sprawozdaniach
skonsolidowanych, są traktowane jako bezpośredni partnerzy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. A zatem należy dołączyć ich dane oraz formularz dla
przedsiębiorstwa partnerskiego do załącznika A.
W przypadku 2: Dla każdego przedsiębiorstwa związanego (łącznie z powiązaniami za pośrednictwem innych przedsiębiorstw związanych) należy
wypełnić „formularz powiązań", a następnie po prostu zsumować dane finansowe przedsiębiorstw powiązanych, wypełniając zestawienie B(2)
poniżej.

__________________________
(1) Definicja, art. 6 ust. 3 akapit drugi
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Zestawienie B(2)
Przedsiębiorstwo związane

Liczba osób zatrudnionych
(RJR)

Roczny obrót w tys. euro

Całkowity bilans roczny
w tys. euro

1. (*)
2. (*)
Łącznie
(*) Prosimy dołączyć po jednym „formularzu powiązań” dla każdego przedsiębiorstwa.

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie” powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 3 (dotyczący przedsiębiorstw związanych) tabeli
znajdującej się w załączniku do oświadczenia.
FORMULARZ POWIĄZAŃ
(wyłącznie dla przedsiębiorstw nieujętych, przez kumulację, w zestawieniu B)
1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa
Imię i nazwisko lub nazwa………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres (siedziba)……………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer w rejestrze/numer VAT1…………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej przedsiębiorstwo2………………………………………………………………………….
2. Dane przedsiębiorstwa
Okres referencyjny
Liczba
zatrudnionych
(RJR)

osób

Roczny
()

obrót

Całkowity bilans
roczny (*)

Łącznie
(*) Wtys. euro.
Dane te należy wpisać w zestawienie B(2) w załączniku B.
Uwaga: Dane przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem wnioskodawcy pochodzą z ich sprawozdań finansowych i innych danych,
skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego tego
przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie „upstream" lub „downstream" w stosunku do niego, chyba że zostały one
już ujęte w rachunkach skumulowanych3.
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Takie przedsiębiorstwa partnerskie są traktowane jako bezpośredni partnerzy przedsiębiorstwa wnioskodawcy. A zatem należy dołączyć ich dane oraz
formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego do załącznika A.

1 Ustala Państwo Członkowskie w zależności od swoich potrzeb.
2 Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku.
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3 Jeżeli dane przedsiębiorstwa zostały ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych w mniejszej części niż określona na mocy art. 6 ust. 2, należy zastosować procent zgodny z tym
artykułem (definicja, art. 6 ust. 3, akapit drugi).
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Załącznik nr 6 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ
O POMOC DE MINIMIS
A. Informacje dotyczące wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko albo nazwa
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę1
.......................................................................................................................................................

1 )

Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031,
z późn. zm.).
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4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Forma prawna2)
przedsiębiorstwo państwowe
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb
Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa
spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy
dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
inna forma prawna (podać jaka)
…………………………………………………………………………………………
6.
Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem 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 (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)2):
1) mikroprzedsiębiorstwo
2) małe przedsiębiorstwo
3) średnie przedsiębiorstwo
4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3
7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)
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..................................................................................................................................................................................................
8. Data utworzenia
..................................................................................................................................................................................................

2)

Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.
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B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat
przewyższa 50 % wysokości kapitału
3
zarejestrowanego ), w tym wysokość straty w ciągu
ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału?

tak

nie

nie dotyczy

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki
cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości
jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy
przewyższa 25 % wysokości tego kapitału?

tak

3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?

tak

nie

4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do
4
objęcia postępowaniem naprawczym )?

tak

nie

nie

nie dotyczy

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do
okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis:
a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty?

tak

nie

b) obroty wnioskodawcy maleją?

tak

nie

tak

nie

d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji )?

tak

nie

e) zmniejsza się przepływ środków finansowych?

tak

nie

f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy?

tak

nie

g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy?

tak

nie

h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się
lub jest zerowa?

tak

nie

i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące
na trudności w zakresie płynności finansowej?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

tak

nie

c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia
usług?

Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji
wyceny.
4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).
5) Dotyczy wyłącznie producentów.
3)
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6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych
w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność finansową?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

Jeśli tak, to w jaki sposób?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej?
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać:
a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter wewnętrzny?

nie dotyczy

b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu
dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej?

tak

nie

nie dotyczy

c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę?

tak

nie
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nie dotyczy
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C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą
wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis

Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności:
6

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury )?

tak

nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej?

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?
7

4) w sektorze węglowym )?
8

5) w sektorze transportu drogowego )?, jeśli tak to:
a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie
pojazdów wykorzystywanych do świadczenia
usług w zakresie drogowego transportu towarowego?
b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa
działalności prowadzonej w sektorze transportu
drogowego i pozostałej działalności gospodarczej
prowadzonej przez wnioskodawcę (w jaki sposób)?

Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 4,
str. 198).
7) Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla
przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str.
170).
8) W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn.
zm.).
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D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis9)

Lp.

Dzień
udzielenia
pomocy

Podmiot
udzielający
pomocy

1

2

Podstawa prawna udzielenia
pomocy
informacje
podstawowe

informacje
szczegółowe

3a

3c

3b

3d

3e

Numer
programu
pomocowego,
pomocy
indywidualnej

Forma
pomocy

4

5

Wartość otrzymanej
pomocy
nominalna
6a

Przeznaczenie
pomocy

brutto
6b

7

1.
2.
3.
4.

Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis”.
9)
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Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt
1-8 poniżej:
1) opis przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………...
2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:
…………………………………………………………………………………………...
3) maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy:
…………………………………………………………………………………………...
4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:
……………………………………………………………………………………….......
5) lokalizacja przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………...
6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………...
7) etapy realizacji przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………...
8) data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:
…………………………………………………………………………………………...
Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:
………………

….……………………….

imię i nazwisko

nr telefonu

……………………………………….
data i podpis

………………………………
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stanowisko służbowe
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Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc de minimis
Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.
1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) – należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) – należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy
podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od
spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce
niewypełnione.
3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3)
Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy, które należy wpisać
w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.
Podstawa prawna - informacje
podstawowe

Podstawa prawna - informacje szczegółowe

3a

3b

3c

3d

3e

ustawa

przepis ustawy

-

-

-

ustawa

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

-

ustawa

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/ umowa

ustawa

przepis ustawy

-

-

decyzja/uchwała/ umowa
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Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy należy podać w
następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został
opublikowany.
Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w
kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).
Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy
podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji
Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.
Kol. 3d - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - należy podać oznaczenie przepisu aktu wykonawczego będącego podstawą
udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).
Kol. 3e - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy
podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku
umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy.
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4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4) - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach
programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego nadany przez Komisję Europejską, a w przypadku pomocy
indywidualnej należy podać numer pomocy indywidualnej nadany przez Komisję Europejską (numery programów pomocowych
oraz pomocy indywidualnej zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W przypadku
pomocy de minimis kolumny nr 4 nie wypełnia się.
5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, ulga podatkowa).
6. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6) - należy podać:
a) wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości
udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz
b) wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz.
1983, z późn. zm.)).
7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy według poniższej tabeli.

a1.1
a1.2
a1.3
a1.4
a1.5
a1.6
a1.7
a1.8

a2.1
a2.2
a2.3
a2.4
a2.5
a2.6
a2.7
a2.8
a2.9
a2.10
a2.11
a2.12
a2.13
a3
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1
A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw
pomoc na techniczne studia wykonalności
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu
pomoc na klastry innowacyjne
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
Pomoc na ochronę środowiska
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z
załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm
surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony
środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub
podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych
pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych
pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
pomoc na badania środowiska
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne
pomoc na gospodarowanie odpadami
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów
pomoc na relokację przedsiębiorstw
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw
pomoc inwestycyjna

Kod
2

Strona

Wyszczególnienie

Człowiek - najlepsza inwestycja

a4
a5
a6
a24

a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22
a23
b1
b2
b3
b4
b5
c5
e1

d4.1
d4.2
d4.3
d4.4
d5.1
d5.2
d5.3
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d3.1
d3.2
d3.3
d3.4
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pomoc na zatrudnienie
Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich
przedsiębiorstw w targach
pomoc na usługi doradcze
pomoc na udział w targach
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników
niepełnosprawnych
pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji
pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
Pomoc szkoleniowa
Pomoc na ratowanie
Pomoc na restrukturyzację
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne
zdarzenia
Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze
ponadsektorowym
Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia
gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych
regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z
rynkiem wewnętrznym
B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna
pomoc na zatrudnienie
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne
pomoc operacyjna
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw
C. INNE PRZEZNACZENIE
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
pomoc de minimis
D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne
SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla
pomoc na inwestycje początkowe
SEKTOR TRANSPORTU
ŻEGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna
pomoc na poprawę konkurencyjności
pomoc na repatriację marynarzy
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu
LOTNICTWO
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego
pomoc na usługi portu lotniczego
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności
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d6.1
d6.2
d6.3
d7
t
d8
d9
d10
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SEKTOR KOLEJOWY
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru
pomoc w celu anulowania długów
pomoc na koordynację transportu
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU
SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audio-wizualnych
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY
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Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Oświadczam*, że Przedsiębiorstwo
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
zgodnie z zapisami art.2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591)**:

□ nie jest zobowiązane do sporządzania finansowych sprawozdań rocznych
□ jest zobowiązane do sporządzania finansowych sprawozdań rocznych i tym samym dołącza kserokopie sprawozdań rocznych,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z trzech ostatnich lat obrachunkowych.

...................................................
miejscowość i data

…………….................................................
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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*właściwe zakreślić
**Podmioty mające obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego (art. 2 ustawy o rachunkowości):
1) spółki handlowe (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z
wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
czyli wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne, spółki komandytowe
2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze
sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
Czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki jawne, których przychody netto (dochód) za
poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1 200 000 EURO-w tym przypadku jeżeli ich dochód przekroczył 1,2mln EURO w 2008r, to przedstawia się
sprawozdanie za 2009, jeżeli ten próg przekroczony został w 2009r, to pierwsze sprawozdanie sporządzone będzie dopiero za 2010r
3) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość
przychodów;
4) gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:
a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
c) państwowe fundusze celowe;
5) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostki niewymienione w pkt 1–6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
Jeżeli jakiś podmiot ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, to sprawozdanie to jest jawne (bo celem sporządzania sprawozdań jest
dostarczenie informacji o sytuacji finansowej podmiotu osobom trzecim zainteresowanym tym podmiotem oraz wspólnikom lub udziałowcom
podmiotu).
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Załącznik nr 8 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”
…………………………………………
(pieczęć przedsiębiorcy)

……………………………….
(miejsce i data)

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe
otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)* środków stanowiących pomoc de minimis.
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć stosowne
zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.
Uwaga! W przypadku spółek cywilnych/osobowych** oświadczenie należy wypełnić oddzielnie
dla każdego wspólnika.
Lp. Organ udzielający pomocy

Podstawa
prawna

Dzień
udzielenia
pomocy

Wartość pomocy
w euro***

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub umowy

Razem:
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, w związku z
przepisem art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność i
prawdziwość podanych informacji.

………………………………………………………….
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Strona

42

* niepotrzebne skreślić
** Spółki osobowe:
a)
spółka jawna,
b) spółka partnerska,
c)
spółka komandytowa,
d) spółka komandytowo-akcyjna.
*** w spółkach cywilnych/osobowych wartość uzyskanej przez wspólnika
pomocy de minimis jest zawsze proporcjonalna do posiadanych udziałów w spółce
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Biuro projektu:
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Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 9 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

Oświadczenie
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą/ wspólnika spółki cywilnej/ wspólnika spółki osobowej*

o prowadzeniu działalności gospodarczej poza podmiotem, który zgłasza się do udziału
w projekcie

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Jako przedsiębiorca, oświadczam, że:
 w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe prowadziłem (am)/
nie prowadziłem (am)** działalność/ci gospodarczą/ej poza podmiotem, który zgłasza się do udziału w
projekcie.
Uwaga ! W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej poza podmiotem, który zgłasza się do
udziału w projekcie, należy załączyć również dokumenty finansowe przedsiębiorcy dotyczące
działalności w ramach tego/tych podmiotu/ów za ostatnie trzy zamknięte lata podatkowe oraz ująć
informacje o otrzymanej pomocy de minimis związanej z prowadzeniem tej/tych działalności w
Oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis –zał. nr 8.


Znajduję / nie znajduję** się w trudnej sytuacji finansowej.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji i zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów we wskazanym przez Organizatora terminie.

.……...…………………………
(miejscowość i data)

.…………………………………
(podpis przedsiębiorcy)
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* Spółki osobowe:
a)
spółka jawna,
b) spółka partnerska,
c)
spółka komandytowa,
d) spółka komandytowo-akcyjna.
** niepotrzebne skreślić
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Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin
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Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 10 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”
…………………………………………
(pieczęć przedsiębiorcy)

…………………………….
(miejsce i data)

OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU DECYZJI PODJĘTEJ
PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o udział w projekcie pt. „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”
oświadczam, że na dzień rekrutacji do ww. projektu nie ciąży na przedsiębiorstwie obowiązek zwrotu pomocyi
wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym
rynkiem.
Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego
poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 9.8.2008) oraz par. 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MRR z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz. 1598).
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…………………………
(podpis i pieczęć przedsiębiorcy)

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 11 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
(WYPEŁNIA DELEGOWANY PRACOWNIK)

W związku z przystąpieniem do projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa;
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL);
4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, beneficjentowi
realizującemu projekt - Deinde Spółka z o. o. ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin oraz podmiotom, które na
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu ……………………………………………………
(nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub
beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie
Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL;
5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 12 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

Karta delegowanego pracownika do udziału w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”
(DLA KAŻDEGO DELEGOWANEGO PRACOWNIKA NALEŻY WYPEŁNIĆ ODRĘBNĄ KARTĘ)

Imię:
*Tel.:
Forma zatrudnienia
Okres zatrudnienia
Numer PKD, w ramach którego pracownik

Nazwisko:
e-mail:
 zatrudnienie terminowe do…
Stanowisko:

jest zatrudniony

 brak

 podstawowe
 ponadgimnazjalne

 gimnazjalne

Wykształcenie

 zatrudnienie bezterminowe

(wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe)

 pomaturalne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym.)

 wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym.)
Znajomość języka angielskiego
(jeśli dotyczy)
Płeć

Wybrane szkolenie








 brak
K

 min. A2
M

Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim
(czerwiec-październik 2013)
Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer
(czerwiec-październik 2013)
Aranżacja wnętrz z obsługą programu CAD Design (lipiec-październik 2013)
Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku
(sierpień-październik 2013)
Zamówienia publiczne od stron wykonawcy (sierpień-październik 2013)

*należy podać nr telefony pod którym osoba będzie dostępna na potrzeby wstępnego testu kwalifikacyjnego na szkolenie
……………………………………….
(pieczęć i podpis przedsiębiorcy)
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.…...…………………………
(miejscowość i data)
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 13 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
WZÓR PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ!!!!
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………….. wyrażam wolę
uczestnictwa w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”, realizowanym przez Deinde Spółkę z o. o. w ramach
Priorytetu VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, iż mój status uprawniający mnie do udziału w projekcie nie uległ zmianie od momentu zgłoszenia
mikroprzedsiębiorstwa do projektu.
Oświadczam, iż spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie określone w Regulaminie, tzn.:
 Jestem pracownikiem, mikroprzedsiębiorstwa posiadającego jednostkę organizacyjną na obszarze woj.
lubelskiego tj. osobą zatrudnioną i wykonuję pracę na podstawie umowy o pracę/ powołania/ wyboru/
mianowania/ spółdzielczej umowy o pracę, lub jestem właścicielem, pełniącym funkcje kierownicze, lub
wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niej
korzyści finansowe,
 jestem osobą pracującą i/lub zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze
woj. lubelskiego,

WZÓR

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem udziału w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” i
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją projektu.
Wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ych, które odbędą się w trakcie/po zakończeniu
mojego udziału w projekcie.
Zostałem/łam poinformowany/na, że uczestniczę w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji.

WZÓR PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ!!!!
……………………………………….…………….
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Data i czytelny podpis uczestnika projektu
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Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 14 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

(WZÓR)
Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZĘŚĆ PIERWSZA:
Dane instytucji objętych wsparciem, w tym ich pracowników
Dane wspólne
Lp.
Nazwa
1
Tytuł projektu
2
Nr projektu
3
Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt
4
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
5
Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt
6
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu
7
Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu

WZÓR
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Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS
Lp. Nazwa
1
Imię
2
Nazwisko
Dane uczestnika
3
Płeć
4
Wiek w chwili przystępowania do projektu
5
PESEL

48

Dane instytucji, które otrzymują wsparcie w ramach EFS
Lp.
Nazwa
1
Nazwa instytucji
2
NIP
Dane podstawowe
3
REGON
4
Typ instytucji
5
Wielkość instytucji
6
Ulica
7
Nr budynku
8
Nr lokalu
9
Miejscowość
10
Obszar
Dane teleadresowe
11
Kod pocztowy
12
Województwo
13
Powiat
14
Telefon kontaktowy
15
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
16
Rodzaj przyznanego wsparcia
17
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Szczegóły wsparcia
18
Data zakończenia udziału w projekcie
19
Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Nazwa instytucji
7
Wykształcenie
8
Ulica
9
Nr domu
10
Nr lokalu
11
Miejscowość
12
Obszar
Dane kontaktowe
13
Kod pocztowy
14
Województwo
15
Powiat
16
Telefon stacjonarny
17
Telefon komórkowy
18
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
19
Zatrudniony w
20
Rodzaj przyznanego wsparcia
21
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22
Data zakończenia udziału w projekcie
Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną
23
dla niej ścieżką uczestnictwa
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym
Dane dodatkowe
Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
24
2007-2013/zatwierdzonym do realizacji Planem
Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o
dofinansowanie projektu
25
Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej
26
Fakt bycia migrantem
27
Fakt bycia osobą niepełnosprawną
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WZÓR
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CZĘŚĆ DRUGA:
Dane osób objętych wsparciem jako niepracujące oraz pracujące, które uczestniczą we wsparciu z własnej inicjatywy
Dane wspólne
Lp.
Nazwa
1
Tytuł projektu
2
Nr projektu
3
Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt
4
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
5
Poddziałanie, w ramach którego jest realizowany projekt
6
Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu
7
Liczba dzieci w wieku od 3 do 5 lat objętych wsparciem w ramach projektu
Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS
Lp. Nazwa
Dane uczestnika
1
Imię
2
Nazwisko
3
Płeć
4
Wiek w chwili przystępowania do projektu
5
PESEL
6
Wykształcenie
7
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
8
Ulica
9
Nr domu
10
Nr lokalu
11
Miejscowość
12
Obszar
Dane kontaktowe
13
Kod pocztowy
14
Województwo
15
Powiat
16
Telefon stacjonarny
17
Telefon komórkowy
18
Adres poczty elektronicznej (e-mail)
19
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
20
Rodzaj przyznanego wsparcia
21
Data rozpoczęcia udziału w projekcie
22
Data zakończenia udziału w projekcie
Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką
23
uczestnictwa
Dane dodatkowe
Przynależność do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów
24
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013/ zatwierdzonym do realizacji
Planem Działania/ zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu
25
Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej
26
Fakt bycia migrantem
27
Fakt bycia osobą niepełnosprawną
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Załącznik nr 15 do Regulaminu udziału
w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”

WZÓR UMOWY WEWNĄTRZPROJEKTOWEJ
UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR /
NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

WZÓR

Projekt: „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr Umowy z Instytucją Pośredniczącą10 o dofinansowanie projektu „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa”: 622/POKL.08.01.01-06-226/12-00
zawarta w ……………….. w dniu ………………………
pomiędzy:
Deinde Spółką z o. o. z siedzibą rejestracyjną przy ul. Cyprysowej 21/18 w Lublinie, wpisaną przez Sąd
Rejonowy w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000350329, NIP: 9462599131, REGON: 060588802, zwaną dalej Deinde Sp. z o. o., reprezentowaną
przez:
- Pana Dominika Kubasa – Prezesa Zarządu,
a
Przedsiębiorstwem działającym pod nazwą:
…………………………………………………………………………………..
(Pełne dane, nazwa przedsiębiorcy)

…………………………………………………………………………………..
(Adres siedziby działalności gospodarczej)

(Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/numer w KRS, NIP, REGON)

…………………………………………………………………………………..

10
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(Numer telefonu, adres e-mail)
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…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Województwo Lubelskie.
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zwanym dalej „Beneficjentem pomocy”
reprezentowanym przez …………………………………………………………………………………...
(Imię, nazwisko, stanowisko/funkcja, np. Prezes Zarządu, Właściciel)

Strony uzgodniły co następuje:

WZÓR
WZÓR
§1
Przedmiot umowy
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§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Deinde Sp. z o. o., wsparcia w formie nieodpłatnych
usług szkoleniowych w ramach szkolenia ……………………………….. (m-ce: ………………………..),
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry
Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 – 2013.
2. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w oparciu o wniosek Beneficjenta pomocy
będący załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wsparcie szkoleniowe udzielane jest w okresie pomiędzy datą …………………………... (dzień podpisania
umowy wewnątrzprojektowej), a dniem zakończenia zajęć szkoleniowych.
4. Beneficjent pomocy w ramach wsparcia szkoleniowego otrzymuje materiały szkoleniowe i pomocnicze.
5. Beneficjent pomocy deleguje pracownika/pracowników, który/rzy jest/są zobowiązany/i do wypełnienia
obowiązków określonych postanowieniami niniejszej umowy.
6. Liczba godzin wsparcia szkoleniowego wynosi ……………………… .
7. W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Beneficjenta pomocy działalności gospodarczej podczas
korzystania z pomocy objętej niniejszą umową, jest on zobowiązany do poinformowania Deinde Sp. z o. o.
o tych okolicznościach maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia.
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1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Deinde Sp. z o. o. wsparcia szkoleniowego w formie
pomocy de minimis na działalność związaną z nr PKD ……………………. mikroprzedsiębiorstwa.
2. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.10.2013r.
3. Wsparcie, polega na udzieleniu Beneficjentowi pomocy uprawnienia do udziału w zajęciach szkoleniowych
realizowanych przez Deinde Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu pod nazwą „Aktywne
mikroprzedsiębiorstwa” zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udziału w projekcie, stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wsparcie szkoleniowe jest udzielane w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.) zwanym dalej
„Rozporządzeniem”.
5. Beneficjent pomocy otrzymuje wsparcie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie.
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8. Beneficjent pomocy delegujący pracownika do udziału we wsparciu szkoleniowym lub przedsiębiorca biorący
w nim udział nie ma obowiązku notyfikacji pomocy do KE na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
9. Beneficjent pomocy został poinformowany o konieczności zachowania trwałości projektu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do
uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania
finansowego.
1. Beneficjent pomocy oświadcza, że:

§3
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jako Beneficjent pomocy posiada swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego
(w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę
organizacyjna na obszarze województwa lubelskiego);
b) nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej
(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i
88 Traktatu do pomocy de minimis);
c) nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis);
d) nie otrzymał innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego
projektu, na realizację którego jest udzielana pomoc de minimis;
e) posiada status mikroprzedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6
sierpnia 2008 roku;
f) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej
pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (Ustawa z dn. 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007 r., N59, poz. 404);
g) dane zawarte w dokumentacji przedłożonej przez Beneficjenta pomocy w toku postępowania
rekrutacyjnego są nadal aktualne oraz zobowiązuje się bezzwłocznie informować pisemnie
Deinde Sp. z o. o. o każdej ich zmianie;
h) dane zawarte w złożonych załącznikach są aktualne i nie uległy zmianie do dnia zawarcia niniejszej
umowy;
i) nie są mu znane inne przeszkody uniemożliwiające udział mikroprzedsiębiorstwa w projekcie;
j) nie jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, która została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwo, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotu gospodarczego, systemu
bankowego, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
k) nie jest podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów
zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w pkt. 1, j);
l) nie jest podmiotem, który:
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posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania
upadłościowego, lub
został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach
publicznych.

2. Beneficjent pomocy oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. w bieżącym roku podatkowym oraz
w 2 poprzednich latach podatkowych uzyskał pomoc de minimis w wysokości ………………… Euro.
3. Beneficjent zobowiązuje się umożliwić wgląd w oryginały dokumentów potwierdzających informacje zawarte
w złożonych przez niego oświadczeniach w przypadku kontroli projektu.
§4
1. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do:
a) wydelegowania pracownika/ów, tj.:
- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)],
- właściciela pełniącego funkcje kierownicze,
- wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z
niego korzyści finansowe, zgodnie z Kartą/ami delegowanego/ych pracownika/ów do udziału w
projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” stanowiącą/ymi załącznik nr 12 do Regulaminu;
b) umożliwienia pracownikowi/kom, o którym mowa w pkt. a niniejszego ustępu czynnego brania udziału
w usłudze szkoleniowej objętej niniejszą umową;
c) w przypadku zmiany osoby/osób delegowanych na szkolenie, przekazania Deinde Sp. z o. o.,
najpóźniej w pierwszym dniu zajęć: oświadczenia uczestnika/ów projektu dotyczącego/ych
przetwarzania danych osobowych stanowiącego/ych załącznik nr 11 do Regulaminu udziału w
projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” oraz kart/y pracownika/ów delegowanego/ych do
projektu stanowiącego załącznik nr 12 do Regulaminu;
d) zobowiązania pracownika o którym mowa w pkt. a) niniejszego ustępu do:
- systematycznego udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć opracowanym przez Deinde
Sp. z o. o.;
- podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi załącznik nr 13 do Regulaminu
udziału w projekcie „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” w pierwszym dniu wsparcia szkoleniowego;
- uczestniczenia w min. 80 % zajęć szkoleniowych;
- punktualnego przychodzenia na zajęcia;
- przystąpienia do właściwych egzaminów;
- potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności w chwili
rozpoczęcia zajęć;
- informowania o planowanych nieobecnościach (e-mailowo lub telefonicznie);
- bezzwłocznego usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument
potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w projekcie;
- wypełniania ankiet monitoringowych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu
oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym na potrzeby PO KL;
- informowania Deinde Sp. z o. o. o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej;
- przestrzegania zasad współżycia społecznego;
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- w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie niezwłocznego złożenia
pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn;
- udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.
2. Deinde Sp. z o. o. zobowiązana jest do:
a) zorganizowania usług szkoleniowych,
b) zapewnienia materiałów szkoleniowych,
c) zapewnienia wyżywienia w postaci obiadów i przerw kawowych,
d) zwrotu kosztów przejazdu dla uprawnionych uczestników,
e) zapewnienia kadry trenerów,
f) umożliwienia dostępu do Biura projektu w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00.
§5

1. Deinde Sp. z o. o. może rozwiązać umowę w każdym momencie z zachowaniem tygodniowego okresu
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pokrycia jakichkolwiek strat.
3. Deinde Sp. z o. o. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym
wykluczenie Beneficjenta pomocy z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy:
a) wydelegowany pracownik/cy opuści/szczą więcej niż 20 % godzin szkoleniowych określonych w § 2;
b) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu pisemnego
upomnienia nadal ich nie wypełni lub nie przedstawi w okresie 7 dni stosownych wyjaśnień;
c) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowego;
d) zawiesi działalność lub zaprzestanie prowadzenia działalności w trakcie otrzymywania wsparcia
objętego niniejszą umową;
e) zmieni status prawny lub formę prawną działalności gospodarczej, chyba że wcześniej zostanie
podpisany aneks dopuszczający taką zmianę;
f) w przypadku wystąpienia zagrożenia, że z winy przedsiębiorstwa nie zostaną osiągnięte wskaźniki
określone we wniosku o dofinansowanie projektu.
4. W sytuacji określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Beneficjent pomocy zobowiązany jest do zwrotu
kosztów udziału w Projekcie, w terminie 7 dni od daty otrzymania tytułu do zapłaty.
5. Deinde Sp. z o. o. ma prawo do żądania zwrotu kosztów udziału Beneficjenta pomocy w projekcie, w
przypadku gdy dojdzie do nie osiągnięcia wskaźników założonych do realizacji we wniosku o
dofinansowanie projektu wynikających z winy przedsiębiorstwa, do 31.10.2023 r. (minimalny okres
przechowywania dokumentów dotyczących pomocy de minimis).
6. Wysokość kary umownej wynosi ………………………………. (wartość obliczana jest na podstawie
szacunkowej maksymalnej wartości pomocy de minimis przypadającej na jednego uczestnika szkoleń
zgodnie z § 5 Regulaminu projektu, powiększonej o szacowany maksymalny, poza szkoleniem, koszt
udziału w projekcie przypadający na jednego uczestnika wynoszący 1611,12 zł).
7. Deinde Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonego zwrotu kosztu udziału w projekcie na zasadach ogólnych.
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2. Beneficjent pomocy w sytuacji określonej w ust. 1 nie ma prawa do żądania jakichkolwiek zwrotów lub
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§6
1. Wartość udzielonego wsparcia szkoleniowego wynosi maksymalnie ………………………
2. Wartość udzielonego wsparcia szkoleniowego stanowi pomoc de minimis.
3. Deinde Sp. z o. o., zobowiązana jest wydać Beneficjentowi pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de
minimis, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Beneficjent pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez
okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy.
5. Jeśli z powodu zmiany rzeczywistego kosztu wsparcia szkoleniowego, wartość faktycznie przyznanej
pomocy de minimis ulegnie zmianie, zostanie to udokumentowane poprzez wystawienie korekty
zaświadczenia o pomocy de minimis i nie będzie wymagało aneksowania umowy.

WZÓR

§7
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz
poprzez e-mail. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy:
Deinde Sp. z o. o.
Biuro projektu „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa”
ul. Narutowicza 57/4,6
20-016 Lublin
Tel. 81 533 63 32
e-mail: a.nalepa@deinde.pl
Do Uczestnika Projektu / Beneficjenta pomocy:
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DinD
Deinde Sp. z o. o.
NIP 9462599131, REGON 060588802
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000350329
Adres rejestrowy:
ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/4,6, 20-016 Lublin

ul. Cyprysowa 21/18, 20-224 Lublin

ul. Narutowicza 57/4-6, 20-016 Lublin

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „Aktywne mikroprzedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§8
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
3. Wszelkie spory między Deinde Sp. z o. o. a Beneficjentem pomocy związane z realizacją niniejszej Umowy
podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Deinde Sp. z o. o.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Umowę należy wykładać w szczególności z uwzględnieniem przedmiotu - celu niniejszej umowy oraz
uwarunkowań prawnych związanych z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy europejskich.

WZÓR

Załączniki:
Załącznik nr 1 Formularz Wstępny.
Załącznik nr 2 Regulamin wraz z załącznikami.

………………………………………………

…………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej
ze strony Beneficjenta pomocy
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