Projekt ,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a:
…………..…………………………………………..........………………………………………………
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

zamieszkały/a
…………………………………………….......………………………………….....................
………………………………………………………………......………………………….......
(adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym seria…….......................nr........................................................
wydanym przez..........................................................................................................................................

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam,
że informacje podane w Formularzu Rekrutacyjnym są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym. Ponadto zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta
w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych i oświadczeń w dokumentach rekrutacyjnych.
oświadczam, że:

1.

Nie posiadałem/am zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję
się najpóźniej z dniem podpisania umowy o podstawowe wsparcie szkoleniowodoradcze złożyć Zaświadczenie wydane przez właściwy urząd o nieposiadaniu
zarejestrowanej działalności gospodarczej w ww. okresie.

2.

Nie jestem i nie byłem/am w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień podpisania
deklaracji uczestnictwa w projekcie, wspólnikiem spółek osobowych prawa
handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki
komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych.
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3.

Nie posiadam i nie posiadałem/am w tym okresie udziałów bądź akcji
w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego,
z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów
wartościowych oraz nie byłem/am członkiem w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych, w spółdzielniach utworzonych na
podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących członkami
spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych,
spółdzielni
budownictwa
mieszkaniowego i banków spółdzielczych, i nie osiągam przychodu z tytułu tego
członkostwa.

4.

W przypadku otrzymania pozytywnej informacji o przyznaniu dotacji zarejestruję
działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, w terminie do 10
dni roboczych od zawiadomienia o decyzji KOW.

5.

Zobowiązuję się do podjęcia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna zgodnie
z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807 z późn. zm.) oraz zrezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia
działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności
gospodarczej.

6.

Planowana działalność gospodarcza nie będzie kontynuacją działalności gospodarczej
uprzednio prowadzonej przez współmałżonka lub krewnych w pierwszej linii
tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwo oraz spowinowaconych w pierwszej linii
tj. synową/zięcia.

7.

Nie zamierzam przejąć działalności gospodarczej od innego podmiotu w tym:
prowadzonego przez współmałżonka lub spokrewnionych w pierwszej lub drugiej linii
tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwo oraz spowinowaconych w pierwszej linii
tj. synową/zięcia. Przez przejęcie rozumiem sytuację, w której nastąpi jednoczesne
odkupienie środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej
oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu.

8.

Planowana przeze mnie działalność NIE będzie należała do sektorów działalności
wykluczonych z pomocy publicznej tj. wymienionych w załączniku I do Traktatu
Ustanawiającego WE oraz wskazanych w § 30 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. (Załącznik nr 5 do Regulaminu
Rekrutacji).

9.

Nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu,
systemowi bankowemu, karnoskarbowemu albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i
korzystam w pełni z praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych.

10.

Nie posiadam zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego.

11.

W stosunku do mojej osoby nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie
toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować
wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować Beneficjenta o wszczęciu wobec mnie takiego
postępowania.
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12.

Nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) w ciągu 2 lat
z Beneficjentem lub wykonawcą w ramach Projektu oraz w stosunku pracy
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

13.

Nie łączy mnie z pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcy związek małżeński,
stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia)
i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

14.

W stosunku do mnie nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
lub też w stosunku do mnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
który jednak obecnie mnie nie obowiązuje.

15.

Nie uczestniczę i nie uczestniczyłem/am w innym Projekcie w ramach Działania 2.5
ZPORR, Działania 6.2. i Poddziałania 8.1.2 lub 6.1.3 PO KL i nie otrzymałem/am
jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach wymienionych działań w projektach
realizowanych przez inne Instytucje oraz nie korzystałem/am ze środków Funduszu
Pracy lub innych środków publicznych, przeznaczonych na podjęcie działalności
gospodarczej od co najmniej 2004 r. W przypadku otrzymania informacji
o pozytywnym rozpatrzeniu uprzednio składanego wniosku zobowiązuję się do
pisemnego powiadomienia Beneficjenta o fakcie przyznania dotacji w terminie 2 dni
od dnia zawarcia umowy wynikającej z pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

16.

Nie otrzymałem/am dofinansowania na pokrycie tych samych wydatków
kwalifikowanych z innego źródła w ramach wyłączeń grupowych, o których mowa
w art. 1 Rozporządzenia (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego
stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych
kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998 r, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 8, t.1. str. 312) lub na podstawie
decyzji przyjętej przez Komisję Europejską w odniesieniu do pomocy indywidualnej.

17.

Nie będę korzystał/ła równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszy Pracy oraz
w ramach Poddziałania 8.1.2 i Działania 6.2 PO KL.

18.

Nie posiadam obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji
Europejskiej uznającej pomoc za nie zgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

19.

W ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz w dwóch poprzedzających go latach
kalendarzowych nie otrzymałem/am pomocy de minimis z różnych źródeł
i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiegam
w ramach Projektu „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI”, przekraczałaby
równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku podmiotu
prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego równowartość w złotych
kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

20.

Spełniam warunki o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379, z 28.12.2006 r., str. 3).

21.

Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją
Projektu.

22.

Zapoznałem/am się i akceptuję treść i warunki Regulaminu Rekrutacji oraz
Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Spełniam warunki uczestnictwa w Projekcie oraz deklaruję
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w przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie pełne zaangażowanie
i uczestnictwo. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zasad i warunków
ubiegania się o udział w Projekcie oraz uczestnictwa w Projekcie, uwzględniając fakt
możliwości ich zmiany i dostarczania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
Filii w Płocku wymaganych dokumentów i oświadczeń w określonych przez
Beneficjenta terminach.
23.

Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt finansowany jest w 85% ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z budżetu
państwa.

24.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filię
w Płocku moich danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych do celów
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji a także w zakresie niezbędnym
do wywiązania się Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Płocku
z obowiązków wobec Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych) wynikających z Uchwały Nr 2118/90/2011 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu nr POKL 06.02.00-14/005/11 „Płocka Szkoła Małej
Przedsiębiorczości VI”.

25.

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.

………………………………………..
(Miejscowość, data)

…………………………………………
(Czytelny podpis kandydata)
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