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Załącznik nr  8 

do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
 
 

Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
 

 

 

W związku z ubieganiem się przez przedsiębiorstwo o przyznanie dofinansowania ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na udział w projekcie pt. „Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa” oświadczam, że 

na dzień podpisania umowy o dofinansowanie rekrutacji do ww. projektu przedsiębiorstwo nie znajduje się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej
i
 w rozumieniu art. 1 ust. 7 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 (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 9.8.2008) w 

przypadku MSP/pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych Wspólnotowych dotyczących pomocy 

państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 0110.2004, str. 

2)w przypadku dużego przedsiębiorstwa*. 

Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, 

dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.   

 

 

………………………………….……………………… 

(data, pieczątka oraz czytelny podpis osoby reprezentującej firmę) 

 

 

  

                                            
i Dla celów ust. 6 lit. c), MŚP uważa się za zagrożone przedsiębiorstwo, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału 

została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub  

b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni 

za długi spółki – jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym 

ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy; lub  

c) bez względu na rodzaj spółki, jeżeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu 

postępowaniu w sprawie niewypłacalności.  

Dla celów niniejszego rozporządzenia, MŚP, które działają krócej niż trzy lata nie uważa się za zagrożone 

odnośnie tego okresu, chyba, że MŚP spełnia warunek określony w akapicie pierwszym lit. c). 


