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DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„MŁODZI - SAMODZIELNI”
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
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Pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam, że na dzień przystąpienia do Projektu „MŁODZI-SAMODZIELNI” spełniam kryteria
kwalifikowalności i wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie „MŁODZI-SAMODZIELNI”,
realizowanym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz oświadczam, że:
1. zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji Uczestników/czek Projektu i akceptuję jego
warunki;
2. zostałem(am) poinformowany(a), że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
3. spełniam kryteria uczestnictwa w Projekcie „MŁODZI-SAMODZIELNI”, o których mowa
w paragrafie 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu;
4. wszystkie dane podane w formularzu rekrutacyjnym odpowiadają stanowi faktycznemu
i są prawdziwe;
5. nie uczestniczę (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie
aktywizacji zawodowej w PI 8i, 8ii, 8iii dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak
uczestnik/czka jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć
wsparcia w innym projekcie EFS;
6. działalność, którą chce założyć w wyniku udzielonego w Projekcie wsparcia nie była
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu prowadzona przez
członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.)
stanowiących zaplecze dla tej działalności;
7. nie posiadałem(am) zarejestrowanej działalności gospodarczej (tj. wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), nie byłem(am) zarejestrowany(a) jako
przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oświadczam, iż nie prowadziłem(am)
działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień przystąpienia do Projektu;
8. nie zawiesiłem(am) prowadzenia działalności na podstawie odpowiednich przepisów
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu;
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9. nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz korzystam z pełni praw publicznych
i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
10. nie jestem karany(a) 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;
11. nie posiadam zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;
12. nie korzystam równolegle 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;
13. nie byłem(am) zatrudniony(a) w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat
u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest już znany) uczestniczącego w procesie
rekrutacji;
14. nie łączy lub łączył mnie związek małżeński, faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa
i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub związek z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub
pracownikiem Beneficjenta, lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny
biznesplanów, wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania
wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta lub wykonawcy;
15. w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych
nie korzystałem(am) z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą
się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku
działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość
w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
16. Otrzymałem(am)/ nie otrzymałem(am)* w przeszłości pomocy publicznej dotyczącej tych
samych kosztów kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach Projektu, w wysokości
……………… euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu udzielenia pomocy;
17. nie planuję rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych ze wsparcia,
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis;
18. nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
19. nie odbywam kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem
elektronicznym;

20. nie planuję założenia rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie nie podlegam
ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników;
21. w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu nie byłem(am)
wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej,
spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;
22. w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu nie byłem(am)
członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego1;
23. nie zamierzam założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.).
24. Oświadczam, iż każdorazowo na wezwanie Beneficjenta jestem gotowy(a) potwierdzić
złożone oświadczenia stosownymi dokumentami.
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą:

……………………………………………………
Data i podpis
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za wyjątkiem spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków
spółdzielczych, jeżeli dana osoba nie osiąga przychodu z tytułu tego członkostwa.

