
 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BRANIEWIE 
w ramach projektu PARASOL NA START- INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI 

 
 

WNIOSKODAWCA 
□ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ  
□ SPÓŁKA CYWILNA  
□ SPÓŁKA OSOBOWA  
□ OSOBA PRAWNA  
□ INNE 
 
* W przypadku, gdy wnioskodawca prowadzi prowadzić działalność w formie Spółki cywilnej, konieczne jest 

podpisanie wniosku przez wszystkich wspólników oraz podanie – w formie załącznika – danych osobowych wspólników 

nie wymienionych w części A wniosku. 

 
A DANE WNIOSKODAWCY 
A. 1 Dane identyfikacyjne osoby składającej wniosek  

Imię  

Nazwisko  

Data ur.  

Seria i nr DO  

Wydany przez  

 
A.2 Adres zamieszkania osoby składającej wniosek 

Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Poczta  

Kod pocztowy  

 
A.3 Dane identyfikacyjne (osoba prawna, inne) 

Nazwa  

Sąd rejestrowy  

Nr KRS  

NIP  

REGON  

 

A.4 Adres do korespondencji  
Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Poczta  

Kod pocztowy  
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A.5 Kontakt 

Telefon stacjonarny   Telefon komórkowy   

E-mail 1   E-mail 2   

 

B OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
B.1 DANE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa   

REGON   

NIP   

Data powstania   

Profil firmy  

PKD podstawowe  

Forma prawna  

□ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - OSOBA FIZYCZNA  
□ SPÓŁKA CYWILNA  
□ SPÓŁKA JAWNA 
□ SPÓŁKA PARTNERSKA 
□ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
□ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 
□ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
□ SPÓŁKA AKCYJNA 
□ INNE 

 

B.2 Krótki opis przedsiębiorstwa, opis produktów/usług, sprzedawanych w ramach działalności,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.3. Powiązanie przedsiębiorstwa z inteligentnymi specjalizacjami Warmii i Mazur wraz z uzasadnieniem  
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B.4. Wpisywanie się przedsiębiorstwa w rodzaje działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu 

wysokich i średnio-wysokich technologii wraz z uzasadnieniem 

 
 
 
 
 

 
B.5. Opis planów rozwojowych na najbliższy rok działalności 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C. ZAŁĄCZNIKI 
1. dokumenty założycielskie przedsiębiorstwa, tj. zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do 

właściwego rejestru - KRS, CEIDG (przy czym dokument ten Fundacja pozyskuje we własnym zakresie) 

2. oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP, 

a. Dane Wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich   

lub związanych 

b. Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie 

c. Przedsiębiorstwa/podmioty związane 

d. Oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu statusu MSP w okresie poprzedzającym 3 ostatnie 

zatwierdzone okresy sprawozdawcze 

3. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,  

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 

1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)1 

5. oświadczenie o niezaleganiu w podatkach do US,  

6. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do ZUS. 

7. Pisemna zgoda wnioskodawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia 

naboru najemcy do Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie oraz prawidłowej realizacji umowy, 

będącej następstwem pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

8. Oświadczenie wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych. 

9. Oświadczenie o prowadzeniu działalności niezagrażającej środowisku naturalnemu. 

10. Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa. 

11. Oświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu opłat czynszowych. 

 

  

 
1 Do pobrania ze strony https://www.uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php 
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Załącznik 

 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP 

 
 

W związku z ubieganiem się o przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie _________________________ 

 (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

oświadcza, że jest 1: 

mikroprzedsiębiorcą  

małym przedsiębiorcą               

średnim przedsiębiorcą                          

 

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z 
dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 
pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str. 22), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i 
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12.2006, str. 3) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) 
nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 85). 

 

1.Wnioskodawca:  
(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

2. Data rozpoczęcia działalności 
Wnioskodawcy (miesiąc/rok) 

 

3. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym/ 
niezależnym2 
UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca 
jest przedsiębiorcą 
samodzielnym/niezależnym nie wypełnia 
załączników a, b i c do oświadczenia  
o spełnianiu kryteriów MSP 

 

              tak                              nie 
 
 

4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ 
podmiotów partnerskich3 z: 
(należy podać nazwy i wypełnić załącznik  
a i b oddzielnie dla każdego 
przedsiębiorstwa/ podmiotu partnerskiego) 
 
UWAGA: W  przypadku gdy Wnioskodawca 
jest przedsiębiorcą nie pozostającym z 
żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku 
partnerskim, należy wpisać – „nie dotyczy” 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

5. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ 
podmiotów związanych4 z: 
(należy podać nazwy i wypełnić  załącznik   
a i c oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa 
/ podmiotu związanego) 

1. 
 
2. 
 
3. 
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UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca 
jest przedsiębiorcą nie pozostającym z 
żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku 
związania, należy wpisać – „nie dotyczy” 

 
4. 
 
5. 
 

Dane stosowane do określenia kategorii 
MSP5  

 

W ostatnim okresie 
sprawozdawczym 

 

W poprzednim 
okresie 
sprawozdawczym 

 

W okresie 
sprawozdawczym za 
drugi rok wstecz od 
ostatniego okresu 
sprawozdawczego 

6. Wielkość zatrudnienia6 
 

   

7. Przychody netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów, usług i operacji finansowych  
(w tys. EUR na koniec roku obrotowego) 

 
 

  

8. Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)  
 

  

9. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane 
bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez 
jedno lub kilka organów publicznych 

 

 tak 

 

 nie 

10. Powyższa wartość 25% kapitału lub praw głosu została osiągnięta 
lub przekroczona przez następujących inwestorów: 

1) 1) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe 
podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób 
prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego 
ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane na 
giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych 
inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 
000 EUR; 

2) uczelnie (szkoły wyższe) lub niedochodowe ośrodki badawcze; 
3) inwestorzy instytucjonalni 7, w tym regionalne fundusze rozwoju; 
4) samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 

milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000 
- i podmioty te nie są związane 8, indywidualnie lub wspólnie, 
z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału 
lub prawa głosu.  

 

 tak 

 

 nie 

11. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków 4a z 
osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie 
prowadzą swoją działalność lub jej część swojej na tym samym 
odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych 

 tak  nie 

 
 

___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik a 
DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 

 
 

Dane Wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/podmiotów partnerskich lub związanych 
 

Wnioskodawca  
(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
 

Dane stosowane do określenia 
kategorii MŚP 
 

W ostatnim okresie 
sprawozdawczym 

W poprzednim 
okresie 
sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym za 
drugi rok wstecz od ostatniego 
okresu sprawozdawczego 

Wielkość zatrudnienia 9 

 
 
 

 
 

 
 

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów, usług i 
operacji finansowych (w tys. EUR 
na koniec roku obrotowego) 9 

 
 

  

Suma aktywów bilansu (w tys. 
EUR) 9 

 
 

  

 
 

___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik ……. b* 
* Należy wpisać kolejny numer zgodnie z oznaczeniem w punkcie 4 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP 

przedsiębiorstwa/podmiotu partnerskiego  
 
 

DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP 
 
 

Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
 

Przedsiębiorstwo/ podmiot partnerski  
(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
 

Data rozpoczęcia działalności (miesiąc, rok) 
 

Udział w kapitale lub prawie 
głosu  
(w procentach) 
 

 
 

Dane stosowane do określenia 
kategorii MSP 
 
 

W ostatnim okresie 
sprawozdawczym 
 

W poprzednim 
okresie 
sprawozdawczym 

 

W okresie sprawozdawczym za 
drugi rok wstecz od ostatniego 
okresu sprawozdawczego 

Wielkość zatrudnienia 9 
 

   

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów, usług i 
operacji finansowych (w tys. EUR 
na koniec roku obrotowego) 9 

  
 
 
 

  

Suma aktywów bilansu (w tys. 
EUR) 9 

 
 
 
 

  

 
 

___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  



8 | S t r o n a  

Załącznik ……. c * 
* Należy wpisać kolejny numer zgodnie z oznaczeniem w punkcie 5 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP 

przedsiębiorstwa/podmiotu związanego 
 
 

DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP 
 
Przedsiębiorstwa/podmioty związane 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
 
 

Przedsiębiorstwo/ podmiot związany 
(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
 
 

Data rozpoczęcia działalności (miesiąc, rok) 
 
 

Udział w kapitale lub prawie głosu 
(w procentach) 
 
 

 
 
 

Dane stosowane do określenia 
kategorii MSP 
 
 

W ostatnim okresie 
sprawozdawczym 
 

W poprzednim 
okresie 
sprawozdawczym 
 

W okresie sprawozdawczym za 
drugi rok wstecz od ostatniego 
okresu sprawozdawczego 

Wielkość zatrudnienia 9 
 
 

   

Przychody netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów, usług i operacji 
finansowych (w tys. EUR na koniec 
roku obrotowego)  9 

 
 

  

Suma aktywów bilansu (w tys. 
EUR) 9 

 
 
 

  

 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik .....d * 
DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP 

 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu statusu MSP w okresie poprzedzającym 

3 ostatnie zatwierdzone okresy sprawozdawcze 

 

 

W związku z ubieganiem się o  przyjęcie do Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie:  

 

______________________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

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

 

mikroprzedsiębiorcy   

 

małego przedsiębiorcy   

 

średniego przedsiębiorcy   

 

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z 
dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia 
pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str.22), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i 
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12 2006., str. 3) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) 
nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 85). 

 
 
 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  

 
 

WYJAŚNIENIE DO ZAŁĄCZNIKÓW  

* Uwaga: Załącznik d należy wypełnić w przypadku rozbieżności danych przedsiębiorcy przypadających na 3 ostatnie 

zatwierdzone okresy sprawozdawcze, skutkujących brakiem możności nabycia bądź utraty statusu MSP przez 

przedsiębiorcę jedynie na podstawie tych danych. 
1 Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników 
i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 
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W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 
pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

W przypadku, gdy na ostatni dzień bilansu wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej 
progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub 
mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po 
sobie okresach sprawozdawczych. 

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone 
dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej 
praktyki w trakcie roku finansowego. 

Uwaga: Dane niezbędne do ustalenia kategorii przedsiębiorstwa, ustala się zgodnie z ust. 3-11 niniejszego 
oświadczenia. 

 

2  Za „przedsiębiorstwo samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo: 
- które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub 
- w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu, 
- które nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane 

innych przedsiębiorstw skonsolidowanych i nie jest objęte sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi 
przez przedsiębiorstwa skonsolidowane. 

Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub związanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw  
 
3   Za „przedsiębiorstwa partnerskie” uważa się przedsiębiorstwa: 

- które posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub 
- w którym inne przedsiębiorstwa posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu oraz 
- które nie są przedsiębiorstwami związanymi z innymi przedsiębiorstwami oraz 
- które nie mają obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane 

innych przedsiębiorstw i nie są objęte sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw 
skonsolidowanych lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze przedsiębiorstwa 
związanego. 

Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą. 
Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako 
przedsiębiorstwa związane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu 
„upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi, 25% lub 
więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).   
 
Uwaga! Uznaje się jednak za przedsiębiorstwa samodzielne, w których wartość 25 % została osiągnięta bądź 
przekroczona przez podmioty będące inwestorami wymienione w pkt 10 oświadczenia.  
 
4 „Przedsiębiorstwa związane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 

a) przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym 
przedsiębiorstwie; 

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 
zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie a umową 
zawartą z tym przedsiębiorstwem lub do postanowienia w jego memorandum lub statucie; 

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, 
zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw                                   
do głosowania udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie. 

 
4a  Za „przedsiębiorstwa związane” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku z: 

1) jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami, 
2) podmiotami, o których mowa w pkt 10 oświadczenia,  
3) osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność                    

lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym, 
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4) ma obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zawierających dane innych 
przedsiębiorstw lub jest objęty sprawozdaniami finansowymi innych przedsiębiorstw 
skonsolidowanych lub przedsiębiorstw pozostających w stosunku do niego w charakterze 
przedsiębiorstwa związanego. 

 

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie 
upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku. 

 

5 W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź 
związanych, Wnioskodawca wypełnia Załączniki a, b, c; a następnie dokonuje obliczenia odpowiednio 
skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze swoimi danymi, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 70/2001 
z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla 
małych i średnich przedsiębiorstw  
 

-   W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące      wielkości 
obrotu i bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków tego 
przedsiębiorstwa. 

- W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących 
zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu, należy dodać dane każdego 
przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawie głosu.  
W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akacje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje 
się wyższy procent. 

- W przypadku przedsiębiorstw związanych, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących 
zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa 
związanego. 

 

Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się                               
do zatwierdzonych okresów sprawozdawczych i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia 
zamknięcia rozliczenia. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT. 

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone dane, 
które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z najlepsza praktyką w trakcie roku 
finansowego. 
 
6 Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników 
zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który 
jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze 
godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z: 

a) pracowników; 
b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy  przepisów 

prawa państwowego; 
c) właścicieli – kierowników; 
d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści  finansowe. 

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu 
zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest 
wliczany. 

 

7  W tej kategorii mieścić się będą np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne. 
 
8 W rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.)  
 
9 Wielkości te są liczone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie 
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. 
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Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33) zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
(Dz. U. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str. 22) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 
r. (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12.2006, str. 3) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 
r. (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006 str. 85).  
 
Wielkości podaje się proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawa głosu (w zależności który 
większy). W przypadku przedsiębiorców posiadających nawzajem akcje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje 
się wyższy procent. 
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Załącznik 
 

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis 
 

Zestawienia pomocy publicznej otrzymanej przez ________________________________________________________ 

w okresie od dnia ______________________________________ do dnia______________________________________ 

(data ubiegania się o przyjęcie do Inkubatora) 

 

Tabela powinna zawierać zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch 

poprzednich lat podatkowych  

Lp. 
Organ udzielający 
pomocy 

Podstawa prawna 

Nazwa programu 
pomocowego, 
numer decyzji lub 
umowy 

Dzień udzielenia 
pomocy 

Wartość 
pomocy w 
[EURO] 

Wartość 
wliczana do 
de minimis 

1.       

2.       

3.       

 

Suma wartości pomocy wliczana do pomocy de minimis na dzień ubiegania się o przyznanie pomocy ___________wynosi: 

__________________________ Euro. 

Można udzielić pomoc de minimis do wysokości __________________________ Euro brutto. 
 
 
 
_____________________________________                                                    _____________________________________ 

 
Miejscowość i data                                                                                                              (  podpis Wnioskodawcy ) 
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Załącznik 

 

Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków do urzędu skarbowego  

 

Data: 

Nazwa Wnioskodawcy: 

 

 

________________________________________________________________________________________  

(nazwa Wnioskodawcy)  

oświadcza, iż nie zalega z uiszczaniem podatków do Urzędu Skarbowego. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik 

 

Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do zakładu ubezpieczeń społecznych  

 

 

Data: 

Nazwa Wnioskodawcy: 

 

 

________________________________________________________________________________________  

(nazwa Wnioskodawcy)  

oświadcza, iż nie zalega z opłacaniem składek do ZUS.    

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik 

 

 

 

Zgoda wnioskodawcy dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz 883) wyrażam 

zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych zawartych w niniejszym wniosku w celu 

przeprowadzenia naboru najemcy do Inkubatora Przedsiębiorczości w Braniewie oraz prawidłowej realizacji 

umowy, będącej następstwem pozytywnego rozpatrzenia wniosku. 

 

 

_____________________________________                                                    _____________________________________ 
 

Miejscowość i data                                                                                                               (podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik 

 

 

 

Oświadczenie wnioskodawcy  

o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych 

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych ( art. 233 k.k. ) oświadczam,  

że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

_____________________________________                                                    _____________________________________ 
 

(Miejscowość i data )                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 
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Załącznik  
 

Oświadczenie o prowadzeniu działalności niezagrażającej środowisku naturalnemu  

 

Data: 

Nazwa Wnioskodawcy: 

 

 

________________________________________________________________________________________  

(nazwa Wnioskodawcy)  

oświadcza, iż prowadzona działalność nie zagraża środowisku naturalnemu. 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik 
 
 
 

Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa  

 

Data: 

Nazwa Wnioskodawcy: 

 

 

________________________________________________________________________________________  

(nazwa Wnioskodawcy)  

oświadcza, iż prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami 

dot. nieuczciwej konkurencji. 

 

 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  
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Załącznik 

 

 

 

Oświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu opłat czynszowych 

 

Data: 

Nazwa Wnioskodawcy: 

 

 

________________________________________________________________________________________  

(nazwa Wnioskodawcy)  

oświadcza, iż nie zalega z uiszczaniem opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale i inne nieruchomości. 

 

 

 
___________________________________________________ 
(podpis Wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 


