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Zał. nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” 
 

Projekt „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-

Gospodarcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 
Ja, niżej podpisana(y) ............................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

Zamieszkała(y) ........................................................................................................................................... 
 (Pełny adres wraz z kodem pocztowym składającego oświadczenie) 

 

Nr PESEL .................................................................................................................................................. 

 
Świadoma/y odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż:  
 

1) Akceptuję warunki uczestnictwa i deklaruję udział w projekcie pt. „Wsparcie na starcie – dotacja 
na własny biznes” realizowanym przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze na 
podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0041/19-00  zawartej z Województwem Podkarpackim - 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. 

2) Zobowiązuję się do:  
- zawarcia umowy uczestnictwa w projekcie; 
- uczestnictwa we wsparciu szkoleniowym organizowanym w ramach projektu; 
- wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących realizowanych na potrzeby 
projektu. 

3) Zapoznałam/-em się z „Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie”  oraz „Regulaminem 
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”  i akceptuję jego zapisy oraz 
spełniam przyjęte kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie w nich określone. 

4) Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5) Przyjmuję do wiadomości, że Beneficjentowi przysługuje prawo do weryfikacji wiarygodności danych 
zamieszczonych w Formularzu Rekrutacyjnym i załącznikach oraz zobowiązuję się przedłożyć na 
żądanie Beneficjenta niezbędne dokumenty. 

6) Dane podane w Formularzu Rekrutacyjnym i niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta 
w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń zawartych w złożonych Dokumentach 
Rekrutacyjnych.  

7) Spełniam poniższe kryteria na dzień przystąpienia do projektu:  
� Zamieszkuję na terenie: miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego lub powiatu 

strzyżowskiego lub powiatu ropczycko-sędziszowskiego lub powiatu dębickiego i zamierzam 
prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG/ jako osoba prawna w 
oparciu o wpis do KRS, przez okres  co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej; 

� Nie posiadam aktywnego 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; 
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� Nie zawiesiłam/em lub nie miała/łem zawieszonej działalność gospodarczą na podstawie 
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym 
Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

� Nie zamierzam założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać 
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.  
o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

� Nie zamierzam założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r.  
o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, ze zm.);  

� Nie  była/-em karana/-y za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych 
i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

� Nie byłam/em  karana/y za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny 

� Nie byłaby/bym w stanie założyć działalność gospodarczej w sytuacji nieotrzymania dotacji 
inwestycyjnej (zjawisko creamingu) 

� 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; 

� 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 

� Nie zamierzam rozpocząć działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez członka 
rodziny 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 

� Nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej jednocześnie o tym samym profilu co 
przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, 
z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność 

� Nie planuję rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013; 

� Nie podlegam wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 
przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji w 
szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 
ustawy o skutkach powierzania wykonywanej pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terenie RP, art. 9, ust. 1 pkt 2 a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary; 

� Nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej 
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu 
krajowego lub unijnego;  

� Nie jestem wykluczona/y, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
do pomocy de minimis(„Rozporządzenie 1407/2013”) 

8) Na dzień przystąpienia do projektu nie jestem Uczestnikiem/ą projektu/ Beneficjentem pomocy, 
nie biorę udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 7.3 RPO WP,  
nie korzystam z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu 
Pracy, PFRON lub innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

 
 
 

………………………….………. 
(miejscowość, data) 

 
 

……………..….……..……………………. 
(czytelny podpis Kandydata/Kandydatki) 

 


