Projekt „Mój biznes – moja szansa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mój biznes-moja szansa”
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a.................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a………………………………………………………………………………………………………………........
(adres zamieszkania)
o numerze PESEL ………………………………………………………………………………………………………………..

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego

1

2

oświadczam, że :







1

nie posiadałam/em zarejestrowanej działalności gospodarczej
miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu;

w okresie co najmniej 12

że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu
Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie tych samych wydatków
związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem
spółdzielni lub spółdzielni socjalnej
nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe, korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam
pełną zdolność do czynności prawnych;
nie byłem/am zatrudniony/a w Inkubatorze Przedsiębiorczości Cierznie oraz w Stowarzyszeniu „Na
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przystąpienie do
projektu;

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. )

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi
– kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony
cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,

płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
2

W punktach, które dotyczą kandydata do projektu należy zaznaczyć X lub V

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
tel/fax. 59 722 13 33
www.perlowainwestycja.pl

Strona

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu

1

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26,77-310 Debrzno
tel.:59 833 57 50, fax 59 833 71 79
www.stowdeb.pl

Projekt „Mój biznes – moja szansa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



nie łączy lub łączył mnie z pracownikiem Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie i Stowarzyszenia „Na
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków:
- związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II
stopnia) i/lub
- związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli










nie posiadam zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej;
wobec mojej osoby, w związku z ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (DZ. U. z dnia 6 lipca 2012r., poz. 769), nie został orzeczony zakaz 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.);
nie zostało wobec mnie dokonane zajęcie komornicze z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
zostałam/em poinformowana/y o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie „Mój biznes
- moja szansa”;
zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu „Mój biznes- moja szansa” oraz z
Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu
„Mój biznes - moja szansa” oraz akceptuję wszystkie warunki w nich zawarte i zobowiązuje się do
przestrzegania zapisów w nich zawartych przez cały okres udziału w projekcie;
dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym do projektu „Mój biznes – moja szansa” i w załącznikach do
niego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym;

…………………………………………………………………………
(miejscowość, data, czytelny podpis imieniem i nazwiskiem)
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W punktach, które dotyczą kandydata do projektu należy zaznaczyć X lub V

Strona
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Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
tel/fax. 59 722 13 33
www.perlowainwestycja.pl

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno”
ul. Ogrodowa 26,77-310 Debrzno
tel.:59 833 57 50, fax 59 833 71 79
www.stowdeb.pl

