Prezydent Miasta Lublin
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu „Kreatywne Vouchery”, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr
72/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Kreatywne
Vouchery” w ramach projektu „Regional Creative Industries Alliance –- od europejskich rekomendacji do
regionalnych strategii na rzecz wzrostu konkurencyjności przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury”
współfinansowany z programu Interreg Europe, wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji
Konkursowej

Lublin, dnia …………………………………...

OŚWIADCZENIE1
Oświadczam, że:
☐ akceptuję Regulamin Konkursu „Kreatywne Vouchery”, stanowiący załącznik do Zarządzenia

nr …/…./2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia ………. 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
„Kreatywne Vouchery”, wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji
Konkursowej”;

☐ nie jestem pracownikiem administracji samorządowej, w tym pracownikiem Urzędu Miasta

Lublin, osobą spokrewnioną lub spowinowaconą z przedstawicielami administracji
samorządowej w następującym stopniu: rodzice, dzieci, małżonek, rodzeństwo;

☐ między Kreatywnym a MMŚP nie zawiązała się wcześniejsza współpraca, poprzedzająca

zawarcie porozumienia o współpracy w ramach Konkursu „Kreatywne Vouchery”.
☐ Prowadzę działalność gospodarczą w sektorze kreatywnym pod firmą: ……………………………………….

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

……………………………...……………….
(podpis Kreatywnego)

1 Wypełnia Kreatywny.
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Lublin, dnia …………………………………...

OŚWIADCZENIE2
Oświadczam, że:
☐ akceptuję Regulamin Konkursu „Kreatywne Vouchery”, stanowiący załącznik do Zarządzenia

nr …/…./2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia ………. 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
„Kreatywne Vouchery”, wprowadzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji
Konkursowej”;
☐ nie jestem pracownikiem administracji samorządowej, w tym pracownikiem Urzędu Miasta

Lublin, osobą spokrewnioną lub spowinowaconą z przedstawicielami administracji
samorządowej w następującym stopniu: rodzice, dzieci, małżonek, rodzeństwo;
☐ między Kreatywnym a MMŚP nie zawiązała się wcześniejsza współpraca, poprzedzająca

zawarcie porozumienia o współpracy w ramach Konkursu „Kreatywne Vouchery”.

☐ prowadzę działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………………………………….

……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
Zgodnie z ustawą z dn. 26 stycznia 2021 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162) jestem:
☐ mikroprzedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 2 milionów euro;
☐ małym przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych

spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w
złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
☐ średnim przedsiębiorcą - który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych

spełniał łącznie następujące warunki:
2 Wypełnia MMŚP.
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a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym
przedsiębiorcą;
☐ Nie przekroczyłem limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych na dzień

składania aplikacji w Konkursie „Kreatywne Vouchery”.

……………………………...……………….
(podpis MMŚP)
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