Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji
Projekt „Wsparcie na starcie szansą na własną firmę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., na podstawie Umowy
nr RPPK.07.03.00-18-0162/15-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OŚWIADCZENIE
UCZESTNICZKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
Ja niżej podpisany/a
Ja niżej podpisana/-y

………….……………………........................…………..………………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zamieszkała/-y

……………….....................…………….………..…………………….……...

…………………………………………......…………………………………………….…......
(adres zamieszkania)

Nr PESEL

………………………….……...

świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub
zatajenie prawdy OŚWIADCZAM, że:
1.

Zapoznałam/-em się z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Regulaminem przyznawania środków
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” i akceptuję jego zapisy.

2.

Zamieszkuję na terenie jednego z powiatów objętego projektem: bieszczadzkiego, brzozowskiego,
jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego,
bądź jednego z miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl (według Kodeksu Cywilnego) województwa
podkarpackiego.

3.

Nie posiadam i nie posiadałam/-em zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich
12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, tj.:

 nie posiadam i nie posiadałam/-em wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, nie jestem
i nie byłam/m zarejestrowana/-y w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 Zamierzam zarejestrować działalność gospodarczą na terenie jednego z powiatów:

4.
5.

bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, jarosławskiego,
lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, bądź jednego z miast na prawach powiatu: Krosno,
Przemyśl (według Kodeksu Cywilnego) i prowadzić ją na terenie województwa podkarpackiego.
Nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020.

Nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) z Beneficjentem partnerem
lub wykonawcą w ramach projektu, nie byłam/-em zatrudniona/-y w ciągu ostatnich 2 lat u tego
Beneficjenta, partnera lub wykonawcy, nie łączy mnie i nie łączył z Beneficjentem i/lub
pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznes planów związek
małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) oraz
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związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, nie jestem partnerem lub wykonawcą
w ramach projektu.
6.

Nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się
o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.07.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 tj. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn.
18.12.2013 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej oraz w zakresie wymienionym w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. d oraz 4 i 5
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014.

7.

Nie jestem w stanie uruchomić działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS.

8.

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

9.

Nie byłam/-em karana/-y karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z
późń.zm.) i jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Beneficjenta o
zakazach dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4ufp. orzeczonych w
stosunku do niego w okresie realizacji umowy z Beneficjentem.

10. Dotyczy pomocy de minimis (proszę zaznaczyć właściwe ):
nie otrzymałam/-em pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch
poprzedzających go lat podatkowych,
otrzymałam/-em pomoc de minimis w wysokości
(należy wpisać kwotę otrzymanej pomocy de
minimis, w przypadku nie otrzymania pomocy de minimis należy wpisać zero lub wykreślić)1 w ciągu bieżącego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
11. Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Zostałem poinformowany i spełniam przyjęte kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału
w projekcie określone w „Regulaminie rekrutacji”
13. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm .), związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie
niezbędnym do wywiązania Beneficjenta z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej
wynikających z umowy nr RPPK.07.03.00-18-0162/15-00 Moja zgoda obejmuje również
przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel
przetwarzania.
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje
wymienione w punkcie 13. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20 lub
podmiot przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji monitoringu i ewaluacji
projektu, w którym brałam/-em udział.
15. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie.
16. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu.
17. Zobowiązuję się poinformować Beneficjenta o każdej zmianie mojego statusu na rynku pracy.
18. W stosunku do mojej osoby nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne lub postępowanie
sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania
egzekucyjnego. Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Beneficjenta
o wszczęciu wobec mnie takiego postępowania.

1

W przypadku otrzymania pomocy publicznej należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia z instytucji, która jej udzieliła.
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19. Przyjmuję do wiadomości, że Beneficjentowi przysługuje prawo do weryfikacji wiarygodności
danych zamieszczonych w Formularzu Rekrutacyjnym i załącznikach oraz zobowiązuję się
przedłożyć na żądanie Beneficjenta niezbędnych dokumentów.
20. 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.

……………………………………..
(Miejscowość, data)
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………………………………………………………….
(Czytelny podpis Uczestniczki/Uczestniczka projektu)

