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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

pt. „Gotowi na własną firmę”  

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowanym przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0044/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

Ja, niżej podpisany/-a:  

 

Imię i Nazwisko   

Adres zamieszkania  
Miejscowość, ulica, nr domu/ 
lokalu, kod pocztowy, poczta 

  

PESEL 
  

 

dobrowolnie oświadczam, że: 
 

 deklaruję przystąpienie do udziału w Projekcie pn. „Gotowi na własną firmę”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez STAWIL Sp. z o.o., na podstawie Umowy  

nr RPPK.07.03.00-18-0044/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;  

 zamierzam prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w formie jednoosobowej 

działalności gospodarczej w oparciu o wpis do CEIDG/ jako osoba prawna w oparciu o wpis do KRS, przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; 

 zapoznałem/-am się z pełną dokumentacją dotyczącą Projektu, w szczególności z Regulaminem rekrutacji  

i uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 

akceptuję je i zgodnie z wymogami spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie; 

 nie byłem/-am karany/-a za przestępstwo skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną 

zdolność do czynności prawnych; 

 nie posiadam aktywnego wpisu do CEIDG, nie byłem/-am zarejestrowany/-a w KRS jako przedsiębiorca, nie 

prowadziłem/-am działalności gospodarczej na podstawie przepisów odrębnych (w tym m.in. działalność adwokacka, 

komornicza lub oświatowa) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu; 

 nie zawiesiłem/-am lub nie miałem/-am zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu; 

 w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystałem/-am  

z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby w złotych 

równowartość kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - 

równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 

obowiązującego w dniu udzielenia pomocy; 

 nie zamierzam założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu 

rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

 nie zamierzam założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 771, ze zm.); 
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 na dzień przystąpienia do projektu nie biorę udziału w innym projekcie realizowanym w ramach Działania 7.3 RPO WP i 

nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków 

oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków 

związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej; 

 nie jestem wykluczony/-a, stosownie do Rozporządzenia 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 („Rozporządzenie 

1407/2013”); 

 nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną 

z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego; 

 nie pozostaję w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem 

Beneficjenta lub Wykonawcy; 

 nie pozostaję/ nie pozostawałem/-am w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa 

o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub Wykonawcą; 

 nie zamierzam rozpocząć działalności gospodarczej prowadzonej wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem 

zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek 

rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia przeze mnie 

Formularza rekrutacyjnego; 

 nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo 

prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest 

prowadzona działalność; 

 nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych na podstawie art. 1 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis; 

 nie zamierzam prowadzić działalności gospodarczej niezgodnie z definicją określoną w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późn. zm.); 

 jeżeli w trakcie mojego udziału w projekcie wystąpią okoliczności powodujące zmianę mojego statusu zawodowego lub 

inne czynniki, prowadzące w konsekwencji do niekwalifikowania mnie do dalszego udziału w projekcie, poinformuję  

o tym zdarzeniu STAWIL Sp. z o.o. – Beneficjenta;  

 zobowiązuję się do powiadomienia Beneficjenta tj. firmę STAWIL Sp. z o.o. z odpowiednim wyprzedzeniem,  

o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie; 

 zobowiązuję się do uczestnictwa we wsparciu szkoleniowym, zgodnie z założeniami projektu przedstawionymi przez 

Beneficjenta; 

 zobowiązuję się do potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na listach obecności w odniesieniu do 

wszystkich form wsparcia, z których skorzystam w ramach projektu, w tym potwierdzenia własnoręcznym podpisem 

odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń i innych; 

 zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych, ewaluacyjnych i monitorujących związanych z realizacją projektu; 

 zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie oraz do 

dostarczenia dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności przez wymagany okres; 

 zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 

 dane podane w Formularzu Rekrutacyjnym i niniejszej Deklaracji, są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Ponadto 

zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta, w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych  

i oświadczeń zawartych w złożonych Dokumentach Rekrutacyjnych; 

 jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.1 

                                                      
1 Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego - kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3. 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów udzielania wsparcia oraz kontroli, monitoringu  

i sprawozdawczości w ramach Projektu pn. „Gotowi na własną firmę” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 (zgodnie 

z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”) oraz 

wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Beneficjenta STAWIL Sp. z 

o.o. dla celów działań informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją w/w Projektu. 

 

Niniejsza zgoda: 

 nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie; 

 obejmuje wszelkie formy publikacji w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty 

telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.; 

 mój wizerunek/głos/wypowiedź mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie 

uznanych za nieetyczne; 

 dotyczy wszelkich zdjęć, nagrań itp. z moim udziałem wykonanych na zlecenie i/lub przez Beneficjenta –  

STAWIL Sp. z o.o. 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem 

Beneficjenta – STAWIL Sp. z o.o. z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby, jak  

w oświadczeniu. 

 

 

 

 .…………………………….……………….……… 

 Czytelny podpis Uczestnika Projektu  

 


