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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„ Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Ja, niżej podpisana(y), ...........................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Zamieszkała(y)......................................................................................................................
............................................................................................................................................
(Adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Legitymujący/a się dowodem osobistym (seria, numer) ..............................................................
wydanym przez .....................................................................................................................
Nr PESEL: .............................................................................................................................
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam że:
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia
przedsiębiorczości” zwanym dalej Projektem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Priorytet VII „Regionalny rynek pracy", Działanie 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości "
realizowanym przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Zobowiązuję się do:
a) uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym organizowanym w ramach projektu „Własna
firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”.
b) aktywnego udziału we wszystkich zaproponowanych działaniach zgodnie Regulaminem rekrutacji
uczestników projektu przedstawionym przez Beneficjenta,

c) wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych realizowanych na potrzeby projektu.
3. Zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu oraz Regulaminem przyznawania
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i akceptuję jego warunki,
4.

Spełniam warunki udziału w projekcie, określone w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu
„Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”.

5. Dane zawarte w Deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą,
6. Nie posiadam wpisu do CEIDG, nie byłem zarejestrowany w KRS jako przedsiębiorca, nie prowadziłem
działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do projektu,
7. Nie była/-em karana/-y za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
8. Nie korzystam równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO
WP 2014-2020,
9. W ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie
otrzymałam/-em pomocy de minimis1,
10. W ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
otrzymałam/-em pomoc de minimis w wysokości1 …………………………….…………… euro2,
11. Nie pozostaję w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z
Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy,
12. Nie pozostaję /nie pozostawałam/ -em w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa
zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem Beneficjenta lub wykonawcą,
13. Nie zamierzam rozpocząć działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez członka rodziny3, z
wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej
działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie
później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie Formularza rekrutacyjnego,
14. Nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej jednocześnie o tym samym profilu co
przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny3 i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem
pomieszczeń w których jest prowadzona działalność.
15. Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.
16. Nie planuję rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

............................................................
Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)

1

................... ..............................
Czytelny podpis

Jeśli nie dotyczy należy wykreślić
W przypadku otrzymania pomocy publicznej należy dołączyć odpowiednie kopie zaświadczeń z instytucji, która jej udzieliła.
3
Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i / lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.
2

