
 

 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie 

W ramach projektu „Kierunek: ponowne zatrudnienie” 

Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0003/17 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………. (należy wpisać imię i nazwisko), 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………..… (należy wpisać adres zamieszkania), 

legitymujący/a się dowodem osobistym: …………………….… (należy wpisać serię i numer dowodu osobistego), 

wydanym przez: …………………………………………………… (należy wpisać nazwę organu, który wydał dokument), 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego1 

oświadczam, 

 

1. że nie posiadałem/am aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), nie byłem/am zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze 
Sądowym (KRS) lub nie prowadziłem/am działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

2. że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków 

Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych 

wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. że nie byłem/am karany/a za przestępstwo skarbowe, korzystam w pełni z praw publicznych 
i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. że nie byłam/em zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat u beneficjenta, partnera lub wykonawcy; 
5. nie pozostaję w stosunku zatrudnienia u beneficjenta, partnera lub wykonawcy; 
6. nie łączy lub nie łączył mnie z beneficjentem i/lub pracownikiem beneficjenta, partnera 

lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

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

do II stopnia); 

 związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

                                                           
1
 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, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym 

znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 



 

 

7. 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. poz. 769) oświadczam, że wobec mojej osoby 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 

8. że zapoznałem/am się z Regulaminem Przyznawania Środków Finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej „Kierunek: ponowne zatrudnienie” oraz Regulaminem Rekrutacji dot. 

jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i akceptuję 

zawarte w nich warunki. 

9. że nie posiadam zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego. 

10. Że nie planuję prowadzić działalności wykluczonej w ramach wsparcia projektu, tj.: 

 W sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 

104/2000 (1), 

 W zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych2, 

 W zakresie przetwarzania3 i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, 

 Związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy 

bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 

sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem 

działalności wywozowej4, 

 Uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do 

towarów sprowadzonych z zagranicy, 

 W zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do 

takiego transportu. 

11. Że zostałem/am poinformowany/a o kryteriach kwalifikalności do udziału w projekcie „Kierunek: 

ponowne zatrudnienie”. 

12. Dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym do projektu „Kierunek: ponowne zatrudnienie” i 

załącznikach do niego, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

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

(miejscowość, data, podpis) 

                                                           
2
 Produkty rolne oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i 

akwakultury wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 104/2000. 
3
 Przetwarzanie produktów oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt 

będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do 
przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży. Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych 
oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób 
wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedazy przez producenta podstawowego na rzecz 
podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; 
sprzedaż produktu przez producenta podstawowego konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzenie do obrotu, 
jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego miejscu. Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie uznaje się 
czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, 
takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, pakowanie jaj, ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się 
odsprzedażą lub przetwórstwem.  
4
 Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych 

do wprowadzenia nowego lub istniejącego już produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim zwykle nie stanowi pomocy wywozowej. 


