
      

      
   

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu  

……………………………………… 

(miejscowość, data) 

OŚWIADCZENIE  - WYKAZ ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW  

NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW LUB ICH PRACOWNIKÓW  

KONKURS „AKADEMIA MENADŻERA MMŚP – KOMPETENCJE W ZAKRESIE CYFRYZACJI”  

 

Niniejszym oświadczam/y, że 

Wnioskodawca albo partner (o ile występuje) w okresie 5 lat przed terminem złożenia 

wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków 

UE lub innych środków publicznych1 na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników,  

w ramach którego realizował on działania spełniające łącznie poniższe warunki: 

• udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis2,  

• wsparcie skierowane zostało do przedsiębiorców lub ich pracowników, 

stanowiących liczbowo minimum 50% wskaźnika produktu założonego we wniosku  

o dofinansowanie projektu, złożonym w ramach konkursu.  

                                                           
1 Przez Projekt rozumie się przedsięwzięcie o charakterze jednorazowym składające się z zestawu 
powiązanych ze sobą zadań, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów, posiadające określony 
budżet.   
Przez zrealizowany projekt finansowany ze środków UE należy rozumieć projekt, którego realizacja się 
zakończyła oraz dla którego instytucja nadzorująca zaakceptowała wniosek końcowy.  
Przez zrealizowany projekt finansowany z innych środków publicznych (krajowych, zagranicznych i 
międzynarodowych) należy rozumieć projekt, którego realizacja się zakończyła oraz dla którego instytucja 
nadzorująca zaakceptowała sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego. 
2 Poprzez udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis rozumie się: 
a) bycie stroną umów, w ramach, których udzielana była w/w pomoc oraz podmiotem wskazywanym w 
zaświadczeniach o udzielanej pomocy publicznej/de minimis, wystawianych w związku z jej udzieleniem 
lub 
b) wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umów o udzielenie pomocy de minimis lub pomocy 
publicznej oraz wystawianiem stosownych zaświadczeń. 



 

Poniżej szczegółowy wykaz realizowanych projektów.   

Lp. Nazwa 

podmiotu  

realizującego 

projekt  

Okres 

realizacji 

projektu  

Tytuł projektu  Grupa docelowa3 Liczba 

osób 

objętych 

wsparciem 

w ramach 

projektu  

      

      

Pouczony/-a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) oświadczam, że 

informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.  

………………………………………..………………………………………………..................... 

Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  

Wnioskodawcy i Partnerów (o ile występuje) 

                                                           
3 Należy wskazać, że projektem objęci byli przedsiębiorcy lub ich pracownicy.  
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