
 

Własna firma w Sercu Kaszub 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji do projektu pn.: 

 „Własna firma w Sercu Kaszub” 
 

 
 

OŚWIADCZENIE POTWERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW UDZIAŁU 
w projekcie „Własna firma w Sercu Kaszub” 

 
Ja niżej podpisana/y………………………………………………………..……………………… 
  (Imię i nazwisko) 
 
zamieszkała/y......................................................................................................................... 
                               (dokładny adres zamieszkania: ulica, nr budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 
 
legitymująca/y się dowodem osobistym nr. ………………………………………… 
 

wydanym przez: ………………………………………………………………………. 

świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego1 
 
oświadczam, że: 
 
1.  nie posiadałem wpisu do CEIDG, nie byłem zarejestrowany jako przedsiębiorca w KRS 

lub nie prowadziłem działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG, 
do rejestru przedsiębiorców KRS lub na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 
miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

2. nie zawiesiłam/em ani nie miałam/em zawieszonej działalności gospodarczej na 
podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu; 

3. nie korzystałam/em równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza 
ze środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO 
WP 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, na pokrycie tych 
samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności 
gospodarczej; 

 

 
1 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
1950 ze 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, 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”. 
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4. zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Własna firma w Sercu 
Kaszub” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości do projektu pn.: Własna firma w Sercu Kaszub i akceptuję ich 
warunki; 

5. dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są prawdziwe; 

6. nie byłam/em karana/y za przestępstwa skarbowe oraz korzystam z pełni praw 
publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

7. nie pozostaję w stosunku do Beneficjenta lub pracownika Beneficjenta, Partnera, 
podmiotu realizującego lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady 
bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków2; 

8. 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
869, ze zm.); 

9. nie posiadam  zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego; 

10. posiadam zgodę na zaciąganie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy 
o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

11. nie otrzymałam/em pomocy de minimis / otrzymałam/em pomoc de minimis  w 
wysokości ………………. (niewłaściwą odpowiedź proszę skreślić oraz dopisać wartość 
pomocy o ile wystąpiła w ostatnich 3 latach3). 

 
 
  
 
 

………………………………………………………………… 
                                                                       (miejscowość, data, podpis Kandydata do Projektu) 

 
 

 
 

 
2 Ze wsparcia udzielanego w ramach projektu realizowanego przez danego beneficjenta powinny 
zostać wyłączone osoby zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat przez tego beneficjenta, partnera lub 
wykonawcę, a także osoby, które łączy lub łączył z beneficjentem lub pracownikiem beneficjenta, 
partnera lub wykonawcy, uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 
a) związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej 

do drugiego stopnia), 
b) związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 
3 na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) 


