
 

 

 

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia w projekcie SWO dla MMŚP 
w okresowych trudnościach 

Przed podpisaniem umowy zachęcamy do zapoznania się z wzorem umowy wsparcia oraz 
regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Załączniki należy dostarczyć 
wykonawcy rekrutującemu po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej i otrzymaniu wyniku 
potwierdzającego okresowe trudności przedsiębiorstwa. Wzory załączników niezbędnych 
do podpisania umowy znajdą Państwo w zakładce Dokumenty → Załączniki do umowy na 
stronie projektu SWO.  

Załączniki do umowy to: 

1) regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.:„System wczesnego ostrzegania 

MMŚP w okresowych trudnościach”;  

2) oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu kryteriów MŚP i powiązaniach; 

3) oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych;  

4) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;  

5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w 

rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie 

6) oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

7) umowa spółki cywilnej lub jawnej a  w przypadku spółki akcyjnej lub spółki 

europejskiej, umowa spółki lub uchwała wspólników, lub inny dokument wskazujący 

skład akcjonariatu lub wspólników podmiotu, w sytuacji gdy dane te nie są ujawnione 

w KRS;  

8) sprawozdania  finansowe za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych (a w 

przypadku Uczestników projektu SWO działających krócej, za okres ostatnich 

zamkniętych lat obrotowych), sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości - 

jeśli Uczestnik projektu SWO ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych 

na podstawie przepisów o rachunkowości albo  

9) tabela dotycząca sytuacji finansowej oraz zatrudnienia opracowana zgodnie ze 

wzorem - jeśli Uczestnik projektu SWO nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań 

finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości; 

10) oświadczenie dotyczącej trudnej sytuacji – jako uzupełnienie formularza informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 

11) oświadczenie o sytuacji ekonomicznej  - jako uzupełnienie formularza informacji 

przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub 

rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie; 

12) oświadczenie o kwalifikowalności Przedsiębiorcy. 

http://www.parp.gov.pl/swo

