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Zał. nr 9 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa projektu „Siła kompetencji” 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA ZAINTERESOWANEGO UZYSKANIEM 
DOTACJI NA ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

  
 
Ja, niżej podpisany/a 
 

Nr projektu RPMP.08.04.02-12-0221/18 

Tytuł projektu: Siła kompetencji 

Imię i nazwisko   

 

Adres zamieszkania 

 

 

 

 

 

PESEL  

 

   
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań. 
 

Oświadczam, iż: 

1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałam(-

em) wpisu do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), nie byłem (-am) zarejestrowany (-a) w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie 

prowadziłem(-am) działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. 

działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej); 

2. W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie byłam (-em) 

wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, 

spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej); 

3. W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie byłam (-em) 

członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego1 

4. Nie jestem osobą: 

• zatrudnioną  (w  tym  również  w  ramach  umów  cywilnoprawnych)  obecnie  lub  

w  ciągu ostatnich 2 lat u beneficjenta, lub wykonawcy; 

• którą łączy lub łączył z beneficjentem i/lub pracownikiem/ współpracownikiem lub 

osobą bliską beneficjenta lub wykonawcy, uczestniczącego w procesie rekrutacji i 

oceny biznesplanów: związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa 

i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

                                                 
1 Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych, 

spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tego tytułu. 
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• pozostającą w stosunku prawnym mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności względem beneficjenta lub wykonawcy w projekcie lub uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności przebiegu procesu rekrutacji i przyznawania 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; 

• będącą pracownikiem/ współpracownikiem lub osobą bliską (osobą bliską jest 

małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 

osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu) beneficjenta lub wykonawcy w projekcie; 

• pozostającą z beneficjentem lub wykonawcą w projekcie w takim stosunku 

prawnym, który mógłby mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki; 

5. Oświadczam, że nie współpracuję2 z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. / 

Oświadczam, iż nie planuję podjęcia działalności gospodarczej w obszarze 

bezpośrednio związanym z działalnością przedsiębiorstwa, z którym obecnie 

współpracuję. 3 

6. W bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych 

nie otrzymałem/a pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość 

brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekracza równowartość w złotych kwoty 

200 000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu 

drogowego równowartość w   złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego 

kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; 

7. Nie mam możliwości założenia własnej działalności gospodarczej bez wsparcia ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

8. Oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystać równolegle z innych środków 

publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków 

oferowanych w ramach PO WER oraz środków oferowanych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków służących 

podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

9. Nie byłem/a karany/a za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu 

ustawy z dnia 6.06.1997r. – Kodeks Karny, 

10. Nie byłem/a karany/a karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 

1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.), 

11. Nie byłem karany/a za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 

1999r. Kodeks karny skarbowy ( Dz. U. nr 111 z 2007r. poz.765 z późń. zm.). 

 

 
 

 

    Miejscowość i Data                                   Czytelny podpis Kandydata 

  
  

                                                 
2 Zgodnie z definicją osoby współpracującej zawartą w art. 8 ust. 11 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z poźń. zm.) 
3 Niepotrzebne skreślić 

 

_______________________                   _________________________________ 


