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Załącznik nr 4 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Oświadczenia 
 

Uczestnika/-czki projektu  
„Nowe kwalifikacje, nowe działalności”  

nr RPSL.07.04.02-24-0BC4/20 
realizowanym w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy 

dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 
(działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement – konkurs 

 
Ja niżej podpisany/a......................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a................................................................................................... 

(adres zamieszkania) 

PESEL: …………….……...….. 

Oświadczam: 

 

−  że nie zalegam z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną 
działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz 
osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski); 

−  że nie zalegam ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  Fundusz Pracy, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi 
ustawami (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność 
poza terytorium Polski); 

−  że nie korzystam z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, 
oraz 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 
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w ramach projektu „Druga szansa – przekwalifikowanie 
i samozatrudnienie szansą dla każdego”; 

− że nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz korzystam  
w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  

− że nie ciążą na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych, nie toczy się  
w stosunku do mnie postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych 
zobowiązań; 

− że działalność gospodarcza, na którą otrzymam środki finansowe nie była prowadzona wcześniej przez 
członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących 
zaplecze dla tej działalności; 
 

− że nie korzystam równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków 
kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wniosku o przyznanie podstawowego / przedłużonego 
wsparcia pomostowego), 
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− że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą  
(w przypadku wykrycia, np. podczas kontroli, faktu złożenia przez Uczestnika oświadczenia 
niezgodnego z prawdą i wiążącego się z tym obowiązku zwrotu środków, Beneficjent ma prawo 
dochodzić roszczeń od Uczestnika w drodze powództwa cywilnego.) 

− że zostałem(am) poinformowany(a) o braku możliwości podwójnego finasowania, to jest pokrywania 
tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach udziału w projekcie z dwóch różnych 
źródeł. 

 
 

.......................................     ................................................ 
   (miejscowość, data)      (podpis Uczestnika / Uczestniczki projektu) 


