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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu

KARTA ZGŁOSZENIOWA FIRMY (BENEFICJENTA POMOCY)
„Innowacje w stomatologii"

DANE FIRMY (BENEFICJENTA POMOCY)
Pełna nazwa
firmy
NIP

REGON

Ulica, nr

Miejscowość

budynku/lokalu
Obszar

miejski

Województwo

wiejski

Kod pocztowy

-

Powiat

Telefon

PKD 2007

kontaktowy

Mikroprzedsiębiorstwo
Kategoria

E-mail

przedsiębiorstwa

Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

Lista pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie
„Innowacje w stomatologii”
Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Nazwa szkolenia

1.
2.
3.
4.
5.

Lider- Zarządzanie i Księgowość s.c.
Andrzej Głowacki ,Cecylia Głowacka
15-542 Białystok, ul. Ciesielska 2 lok. 30
NIP:542-27-07-279 REGON:051995138

Partner – Anna Lebiedzińska prowadząca działalność
gospodarczą pod nazwą Anna Lebiedzińska
Sowlany, ul. Św. Marka 25, 15-528 Białystok
NIP:966-063-41-64 REGON:050359736

Biuro projektu:
ul. Ciesielska 2 lok.30, 15-542 Białystok
tel. 666 036 971, 666 036 972, fax. 85 662 33 42
www.biurorachunkoweglowacka.pl
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OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że zostaliśmy poinformowani, iż szkolenia są udzielane w ramach
pomocy de minimis.



Oświadczam, że jesteśmy mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w
rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.), spełniającym przesłanki określone w
Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1).



Oświadczam, że posiadamy jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
podlaskiego, tj. biuro/siedzibę/oddział/filię itp. bądź delegaturę na terenie woj.
podlaskiego.



Oświadczam, że nie prowadzimy działalności w sektorze wykluczonym z możliwości
uzyskania pomocy publicznej Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).



Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu
pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z
prawem oraz wspólnym rynkiem (w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2004r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007r., Nr 59,
poz. 404).



Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go
latach nie otrzymaliśmy pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach,
której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiegam, nie przekracza
równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności
w sektorze transportu drogowego- równowartość w złotych kwoty 100 000 euro,
obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Limity dopuszczalnej pomocy de
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minimis należy badać w odniesieniu do jednego przedsiębiorstwa tj. podmiotu, o
którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Zgodnie z
powyższym rozporządzeniem jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki
gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących
stosunków:
o jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej
większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
o jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość
członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej
jednostki gospodarczej;
o jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną
jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub
postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
o jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w
innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje,
zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub
członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub
członków tej jednostki.
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w
akapicie pierwszym lit. a)-d), za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub
kilku innych jednostek gospodarczych również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc
de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie
przekracza odpowiedniego pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de
minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw.
Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc
de minimis przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej
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skorzystało, co oznacza zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w
odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest
niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości
księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień
wejścia podziału w życie.
Ponadto oświadczam, iż osoby delegowane do udziału w projekcie wskazane powyżej są:


pracownikami (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
Pracy, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania
lub spółdzielczej umowy o pracę) mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa
prowadzącego działalność w branży opieka zdrowotna wg PKD 2007 Sekcja Q Dział
86, posiadającego jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podlaskiego,
pracującymi w zawodzie lekarza stomatologa lub technika dentystycznego i
zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego lub



właścicielem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa z branży opieka
zdrowotna wg PKD 2007 Sekcja Q Dział 86, posiadającym jednostkę organizacyjną
na obszarze woj. podlaskiego.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą:
Miejscowość, data:

Pieczęć firmy:
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Podpis i pieczęć imienna osoby
reprezentującej firmę (lub
czytelny podpis)
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