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Projekt pt. „Więcej biznesu na Podkarpaciu” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju 

na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-014/13-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” 

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” 

 

 

Ja niżej podpisana/y  

 (imię i nazwisko) 

zamieszkała/y  

 (adres zamieszkania) 

legitymująca/y się dowodem osobistym    
 (seria, numer) 

wydanym przez  

 

świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań: 

 

akceptuję warunki uczestnictwa i deklaruję chęć udziału w projekcie pt „Więcej biznesu na 

Podkarpaciu” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, realizowanym przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

1. w dalszym ciągu spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniających mnie do udziału w projekcie, tj.: 

a) jestem osobą, która w dniu podpisania niniejszej deklaracji jest w wieku poniżej 30 roku życia; 

b) jestem zarejestrowany/a jako osoba bezrobotna w jednym z powiatowych urzędów pracy 

województwa podkarpackiego; 

c) nie otrzymałam bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej od dnia 

1 stycznia 2008 roku, 

d) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych: 

 nie posiadałam i w dalszym ciągu nie posiadam wpisu do rejestru Ewidencji Działalności 

Gospodarczej / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

 nie byłam i w dalszym ciągu nie jestem zarejestrowany/a w Krajowym Rejestrze Sądowym 

ani nie prowadziłem/am działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. 

działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), 
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 nie posiadam udziałów bądź akcji w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa 

handlowego (nie dotyczy spółek kapitałowych notowanych na giełdzie) 

 nie byłam i w dalszym ciągu nie jestem członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie 

prawa spółdzielczego (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni 

oszczędnościowo-pożyczkowych, banków spółdzielczych oraz spółdzielni budownictwa 

mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa); 

2. zapoznałam się z zasadami uczestnictwa w projekcie, w tym zwłaszcza z zasadami określającymi 

formę wniesienia zabezpieczenia wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz 

zasadami wydatkowania przyznawanych środków finansowych; 

3. nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wykluczonym z wsparcia w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej; 

4. nie byłam karana za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam 

pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks 

Karny; 

5. nie byłam karana karą 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.); 

6. w ciągu ostatnich 2 lat nie byłam i nie jestem w stosunku pracy lub innym (umowy cywilnoprawne) 

u Realizatora projektu i/lub Wykonawcy w ramach projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” ani nie 

łączy i nie łączył mnie z Realizatorem projektu i/lub Wykonawcą oraz ich pracownikami 

uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

 związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do 

II stopnia), i/lub 

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, i/lub 

 inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania zasady 

bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny biznesplanów, 

a w przypadku ich zaistnienia w przyszłości niezwłocznie zgłoszę ten fakt Realizatorowi projektu; 

7. nie korzystam i nie będę korzystać równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza 

z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy przyznawanych 

przez Powiatowe Urzędy Pracy, środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON), z innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL 

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” lub Działania 8.1.2 POKL 

„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, oraz ze środków oferowanych w ramach 

POKL na pokrycie wydatków związanych z założeniem spółdzielni socjalnych; 

8. nie otrzymałam dofinansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych z innego źródła 

oraz nie złożyłem wniosku, który został rozpatrzony pozytywnie u innego podmiotu ubiegając się 

o wsparcie na rozpoczęcie działalności; 

9. pomoc, o którą będę wnioskować podczas uczestnictwa w w/w projekcie, nie spowoduje 

przekroczenia przeze mnie przynajmniej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch 

poprzedzających go lat kalendarzowych pomocy de minimis w wysokości 200 000 Euro lub 100 000 

Euro w przypadku podmiotu zamierzającego otworzyć działalność gospodarczą w sektorze 

transportu drogowego; 
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10. zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego; 

11. nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej przejętej (będącej kontynuacją działalności, 

w tym z wykorzystaniem zasobów materialnych stanowiących zaplecze dla tej działalności) od 

innego podmiotu, w tym: współmałżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej oraz linii bocznej do 

II stopnia; 

12. nie jestem w stanie założyć działalności gospodarczej bez uzyskania wsparcia ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z zasadą minimalizowania zjawiska creamingu). 

13. w związku z przystąpieniem do Projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu” przyjmuję do wiadomości, 

iż: 

a) administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę 

przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

b) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. 

U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

c) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 

projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

d) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, ul. płk. L. Lisa-Kuli 20; 35-025 Rzeszów Beneficjentowi 

realizującemu projekt, czyli Leżajskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju, ul. Targowa 9, 37-300 

Leżajsk, oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje 

dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie 

Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta badania ewaluacyjne 

w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL; 

e) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

f) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

   
miejscowość i data  podpis uczestnika projektu 
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