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Załącznik nr VII.B.5
Załącznik B
do Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
DANE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORSTWA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O
PRZYZNANIE POMOCY
I. DANE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO
1. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:

3. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem
rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):

2. NIP:
4. Udział w kapitale lub prawie głosu (w procentach) :

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym

rok n

W latach wcześniejszych
rok n-1

rok n-2

rok n-3

rok n-4

rok n-5

rok n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
5a) umów o pracę
5b) umów o dzieło

5 5) umów zlecenia
5d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
5e) innych tytułów
Razem w RJR:

6.
7.

-

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)

8. Czy przedsiębiorstwo partnerskie jest w relacji powiązania z innymi podmiotami:
(Jeżeli tak, to należy wypełnić część II odrębnie dla każdego podmiotu powiązanego z przedsiębiorstwem partnerskim względem podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy

(wybierz z
listy)

II. DANE PRZEDSIĘBIORSTWA POWIĄZANEGO Z PRZEDSIĘBIORSTWEM PARTNERSKIM WZGLĘDEM PODMIOTU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY
9. Nazwa przedsiębiorstwa/
Imię i nazwisko:
11. Data rozpoczęcia działalności (zgodnie z dokumentem
10. NIP:
rejestrowym: dzień/miesiąc/rok):
12. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w
relacji powiązania z
(wybierz z listy)
przedsiębiorstwem partnerskim
względem podmiotu ubiegającego się
o przyznanie pomocy polegającej na:
13.1. Czy przedsiębiorstwo pozostaje w relacji powiązania z przedsiębiorstwem partnerskim względem podmiotu
(wybierz z
ubiegającego się o przyznanie pomocy za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających
listy)
13.2. Jeżeli na pytanie 13.1 wybrano odpowiedź "TAK", to czy przedsiębiorstwa te prowadzą swoją działalność lub (wybierz z
część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych:
listy)
13.3. Jeżeli na pytanie 13.2. wybrano
odpowiedź "NIE", to należy opisać
jakie rodzaje działalności faktycznie
wykonują oba przedsiębiorstwa:
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14. Czy przedsiębiorstwo jest w relacji powiązania lub partnerstwa z innymi podmiotami:

(wybierz z
listy)

(Jeżeli tak to w danych wskazywanych poniżej należy uwzględnić również dane tych podmiotów)

Dane do określenia kategorii
przedsiębiorstwa

W ostatnim roku
obrachunkowym

rok n

W latach wcześniejszych
rok n-1

rok n-2

rok n-3

rok n-4

rok n-5

rok n-6

Wielkość zatrudnienia (w RJR)
wynikająca z:
15a) umów o pracę
15b) umów o dzieło

15. 15c) umów zlecenia
15d) relacji właścicielskich
(właściciel/wspólnik)
14e) innych tytułów
Razem w RJR:

16.
17.

-

-

-

-

-

-

-

Roczny obrót
(w EUR na koniec roku obrachunkowego)

Roczna suma bilansowa
(w EUR)

(data i podpis podmiotu
ubiegającego się o
przyznanie pomocy/osoby
reprezentującej
podmiot/pełnomocnika
podmiotu)
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