Załącznik J do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/-CZKI
Ja (imię i nazwisko Uczestnika/-czki) …………………………………………….
oświadczam, iż:

PESEL ………………………………..…,

a)

jestem zainteresowana/-y pozyskaniem dotacji na utworzenia miejsc pracy w istniejącym
przedsiębiorstwie społecznym;

b)

w przypadku pozytywnej oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości – dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy deklaruję podjęcie
zatrudnienia we wskazanym przedsiębiorstwie społecznym;

c)

w momencie złożenia Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
– dotyczy konkursu nr 2: dotacja na miejsce pracy spełniam łącznie następujące kryteria, tj:
 posiadam status Uczestnika/-czki projektu,
 zamieszkuję na terenie następujących powiatów woj. małopolskiego: chrzanowski lub
olkuski lub oświęcimski lub wadowicki,
 jestem osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 posiadam status osoby bezrobotnej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osoby, o której
1
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ;
 posiadam status osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

d)

nie korzystam równolegle z innych środków publicznych (Fundusz Pracy, PFRON) oraz środków
oferowanych w ramach EFS na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem lub
przystąpieniem do przedsiębiorstwa społecznego lub zatrudnienia nim;

e)

nie byłam/-em karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary albo ustawy
Kodeks karny skarbowy;

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

…

…
MIEJSCOWOŚĆ

1

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/-CZKI (IMIĘ I NAZWISKO)

W tym:
- bezdomny realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uzależniony od alkoholu,
- uzależniony od narkotyków lub innych środków odurzających,
- chory psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- długotrwale bezrobotny w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- zwalniany z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społ
- uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- niepełnosprawny, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który
podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

