Załącznik A do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
Ja (imię i nazwisko Uczestnika/-czki) …
PESEL
I. deklaruję:
a)

,
…,

udział w projekcie „Wprowadzamy zmiany – program outplacementowy dla
pracowników przewidzianych

o zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz

odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS
zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia” RPMP.08.04.02-12-0035/15;
b)

udział we wszystkich zaplanowanych dla mnie formach wsparcia wg. ustalonego
harmonogramu (poświadczone każdorazowo własnoręcznym podpisem na liście
obecności);

c)

zainteresowanie pozyskaniem dotacji na (właściwe zaznaczyć):

a. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej;
b. stworzenia przedsiębiorstwa społecznego;
c. utworzenia miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym;
II. oświadczam, iż:
a)

nie jestem obecnie oraz nie byłem/nie byłam w ciągu ostatnich 2 lat zatrudniony/-na u
Lidera lub Partnera Projektu;

b)

nie łączył oraz nie łączy mnie z Liderem lub Partnerem Projektu i/lub pracownikiem
Lidera lub Partnera Projektu:
 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub
bocznej do II stopnia) i/lub
 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli i/lub
 inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do
zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny
biznesplanów;

c)

nie posiadam oraz nie posiadałem/-am wpisu do rejestru Ewidencji Działalności
Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
nie jestem oraz nie byłem/-am zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
nie prowadziłem/-am działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.
działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

d)

nie korzystam równolegle ze wsparcia na rozpoczęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w ramach innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków
Funduszu Pracy, PFRON oraz środków dostępnych w ramach RPO WM;

e)

nie jestem osobą, wobec której orzeczono karę zakazu dostępu do środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

f)

nie jestem oraz nie byłem/-am wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego
(spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej)
oraz spółek cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do
Projektu;

g)

nie jestem oraz nie byłem/-am udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych
prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w
okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu (dopuszczalne jest
uczestnictwo w Projekcie udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych prawa
handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych);

h)

nie jestem oraz nie byłem/-am członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa
spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu
(dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków
spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa);

III. oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu przyznawania wsparcia na
rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Wprowadzam zmiany”;

.
…

…
MIEJSCOWOŚĆ

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/-CZKI (IMIĘ I NAZWISKO)

