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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

Projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany przez Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek w partnerstwie 

z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie  

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie w dniu 30 września 2020 r. 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA ROZWÓJ REGIONU!” 

Ja, niżej podpisana(y) ……………………………………………………………………………………………….  

(Imię i nazwisko Uczestnika/-czki projektu)  

 

Zamieszkała(y)………...…………………………………………………………………………………….……… 

(Pełny adres wraz z kodem pocztowym Uczestnika/-czki projektu) 

 

Numer PESEL: ……...………………………………………………………………………………………………  

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w Projekcie „Własny biznes szansą na rozwój regionu!” zwanym 

dalej Projektem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi Priorytetowej: VII 

Regionalny rynek pracy, Numer i nazwa Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

realizowanym przez Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek w partnerstwie 

z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju. 

2. Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.  

3. Nie posiadam aktywnego wpisu do CEIDG, nie byłam/byłem zarejestrowana/ny jako przedsiębiorca, 

w KRS lub nie prowadziłam/em działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym 

m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu.  

4. Nie zawiesiłam/em lub nie miałam/em 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.  

5. Nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach PO 
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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.  

6. Nie byłam/em karana/y za przestępstwa skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych 

i posiadam pełną zdolności do czynności prawnych. 

7. Nie jestem osobą karaną zakazem 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

8. Na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie pt. „Własny biznes szansą na rozwój 

regionu!”  tj. na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte 

w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.   

  

  

………………………………………………..……  

(Data i czytelny podpis Uczestnika/-czki projektu) 

 


