Projekt „Moja firma – mój sukces” współfinansowany ze środków Unnii urropejskiej w ramach urropejskiego Frndrszr Społecznego

Załącznik nr 5. Oświadczenie kwalifkkwalnkści czeesnika prkjeks .

Oświadczenie
Projekt: „ Moja firma – mój sukces ” współfinisowniy ze środków Europejskiego Fuiduszu Społecziego, renlizowniy
przez Bytomską Ageicję Rozwoju Iiwestycji Sp. z o.o. in podstnwie Umowy o dofinisowniie projektu ir WNDRPSL.07.03.03-24-0686/16-004 znwnrtej z Iistytucją Pośrediiczącą1.
Jn, iiżej podpisnin/y, deklnruję uczestiictwo w projekcie „ Mojn frmn - mój sukces” w rnmnch Poddzinłniin 7.3.3
Promocja samozatrudnienia - konkurs RPO WSL 2014-2020, renlizowniym przez Bytomską Ageicję Rozwoju Iiwestycji
Sp. z o.o.
świndomy/n odpowiedzinliości zn skłndniie oświndczeń iiezgodiych z prnwdą

OŚWIADCZAM, że:
1. zobowiązuję się znrejestrownć i prowndzić w rnmnch Projektu iową dzinłnliość gospodnrczą in obsznrze
subregioiu ceitrnliego woj. śląskiego (siedzibn frmy będzie zinjdownć się in tereiie subregioiu ceitrnliego
woj. śląskiego);
2. iie posindnłnm/em znrejestrowniej dzinłnliości gospodnrczej w Krnjowym Rejestrze Sądowym, Ceitrnliej
Ewideicji i Iiformncji o Dzinłnliości Gospodnrczej lub iie prowndziłem dzinłnliości in podstnwie odrębiych
przepisów (w tym m.ii. dzinłnliość ndwokncką, komoriiczą lub oświntową) w okresie 12 miesięcy
poprzedznjących dzień przystąpieiin do Projektu 2;
3. iie jestem knrnin/iy zn przestępstwn sknrbowe w rozumieiiu ustnwy z diin 10 wrześiin 1999r. Kodeks knriy
sknrbowy (Dz. U. 2013r., poz. 186, z późi. zm.) ornz korzystnm z pełii prnw publicziych i posindnm pełią
zdoliość do czyiiości prnwiych;
4. iie znmierznm prowndzić dzinłnliości gospodnrczej w sektornch wykluczoiych in podstnwie
nrt. 1 rozporządzeiin Komisji (UE) ir 1407/2013 z diin 18 grudiin 2013r. w sprnwie stosowniin nrt. 107 i 108
Trnktntu o fuikcjoiowniiu Uiii Europejskiej do pomocy de miiimis;
5. iie pozostnję w związku mnłżeńskim nii w fnktycziym pożyciu nlbo w stosuiku pokrewieństwn lub
powiiownctwn w liiii prostej, pokrewieństwn lub powiiownctwn w liiii bocziej do drugiego stopiin
z beiefcjeitem, pnrtierem beiefcjeitn lub wykoinwcą ornz prncowiiknmi beiefcjeitn, pnrtiern lub
wykoinwcy uczestiiczącymi w procesie rekrutncji i/lub przyzinwniin środków finisowych;
6. iie łączy lub iie łączył miie z beiefcjeitem, pnrtierem beiefcjeitn, wykoinwcą ornz prncowiiknmi
beiefcjeitn, pnrtiern lub wykoinwcy uczestiiczącymi w procesie rekrutncji i/lub przyzinwniin wspnrcin
finisowego związek z tytułu przysposobieiin, opieki lub kurnteli;
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Zn dzień przystąpieiin do projektu inleży rozumieć dzień rozpoczęcin pierwszej formy wspnrcin. Niezbędiym wnruikiem przystąpieiin do Projektu i rozpoczęcin
pierwszej formy wspnrcin będzie potwierdzeiie spełiieiin kryteriów kwnlifkownliości uprnwiinjących do udzinłu w projekcie, bezpośrediio przed udzieleiiem
pierwszej formy wspnrcin.
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7. w ciągu ostntiich trzech lnt iie łączył miie stosuiek prncy lub iiiy (umown zleceiie, umown o dzieło lub iiie) z
beiefcjeitem lub pnrtierem beiefcjeitn lub wykoinwcą;
8. iie korzystnm/iie znmierznm skorzystnć rówiolegle z iiiych środków, w tym zwłnszczn ze środków PFRON,
Fuiduszu Prncy, PROW 2014-2020 ornz RPO WSL 2014-2020 in pokrycie tych snmych wydntków związniych
z podjęciem ornz prowndzeiiem dzinłnliości gospodnrczej;
9. pomoc, o którą będą wiioskownć podczns uczestiictwn w projekcie iie spowoduje przekroczeiin przeze miie
przyziniej w bieżącym roku podntkowym ornz w dwóch poprzedznjących go lntnch podntkowych pomocy de
miiimis w wysokości 200 000 euro lub 100 000 euro w przypndku podmiotu znmierznjącego rozpocząć
dzinłnliość gospodnrczą w sektorze trnisportu drogowego townrów;
10. iie znmierznm rozpocząć dzinłnliości gospodnrczej prowndzoiej wcześiiej przez człoikn rodziiy 3,
z wykorzystniiem znsobów mnterinliych (pomieszczeiin, sprzęt itp.) stniowiących znplecze dln tej dzinłnliości,
w przypndku gdy człoiek rodziiy znprzestnł prowndzeiin dzinłnliości gospodnrczej iie późiiej iiż miesiąc przed
diiem złożeiin przeze miie Formulnrzn rekrutncyjiego;
11. iie znmierznm prowndzić dzinłnliości gospodnrczej jediocześiie o tym snmym proflu co przedsiębiorstwo
prowndzoie przez człoikn rodziiy i pod tym snmym ndresem, z wykorzystniiem pomieszczeń, w których jest
prowndzoin dzinłnliość;
12. iie znmierznm prowndzić dzinłnliości gospodnrczej iiezgodiie z defiicją określoią w nrt. 2 ustnwy z diin
2 lipcn 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, z późi. zm.);
13. iie jestem knrniy znknzem dostępu do środków, o których mown w nrt. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustnwy z diin
27 sierpiin 2009r. o finisnch publicziych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późi. zm.);
14. iie mogę rozpocząć prowndzeiin dzinłnliości gospodnrczej bez uzyskniin wspnrcin ze środków Europejskiego
Fuiduszu Społecziego (zgodiie z znsndą miiimnlizowniin zjnwiskn creamingu opisniego
w Zasadach udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3
Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020);
15. in etnpie złożeiin Wniosku o przyznanie dotacji będę posindnł/n wszystkie iiezbędie pozwoleiin (do
prowndzeiin dzinłnliości gospodnrczej, którn mn zostnć utworzoin w związku z renlizncją projektu) 4,
w szczególiości:
 pozwoleiin in budowę/przebudowę/odbudowę itp. – zgodiie z Prnwem budowlniym (Dz. U. z 2013r., poz.
1409, z późi. zm.),
 pozwoleiin in zminię sposobu użytkowniin budyiku lub jego części – zgodiie z Prnwem budowlniym
(Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późi. zm.),
16. iie jestem uczestiikiem iiiego projektu renlizowniego w rnmnch Poddzinłniin 7.3.3
Promocja
samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – OSI RPO WSL 2014-2020;
17. znpozinłnm/em się z znsndnmi uczestiictwn w projekcie (w tym zwłnszczn z znsndnmi określnjącymi formę
wiiesieiin znbezpieczeiin wykoiniin Umowy na otrzymanie dotacji ornz Umowy na otrzymanie wsparcia
pomostowego, n tnkże znsndnmi wydntkowniin przyzinwniych środków finisowych);
18. znpozinłem/nm się i znnkceptownłem/nm Regulnmii rekrutncji ornz Regulnmii przyzinwniin środków
finisowych in rozwój przedsiębiorczości.
19. iie posindnm żndiych długów objętych tytułnmi egzekucyjiymi ornz iie jestem dłużiikiem w sprnwnch
prowndzoiych w rnmnch egzekucji sądowej lub egzekucji ndmiiistrncyjiej.
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Pod pojęciem człoikn rodziiy rozumie się mnłżoikę/mnłżoikn ornz osobę zinjdującą się w stosuiku pokrewieństwn lub powiiownctwn
w liiii prostej, n tnkże pokrewieństwn lub powiiownctwn w liiii bocziej do drugiego stopiin.
4
Nie dotyczy pozwoleń, które możin uzysknć wyłącziie po znłożeiiu dzinłnliości gospodnrczej.
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Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów udzielania wsparcia oraz
kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Projektu pn „ Mojn frmn – mój sukces ” realizowanego w
ramach RPO WSL 2014-2020 (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z późn. zm.). oraz wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi przez benefcjenta – Bytomską Agencję Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. dla celów działań
informacyjno - promocyjnych związanych z realizacją Projektu: „ Mojn frmn - mój sukces ”
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 benefcjenta –
Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.
Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), względem
benefcjenta – Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.,
z tytułu wykorzystywania mojego
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby jak w oświadczeniu oraz zobowiązuję się do przekazania na potrzeby
benefcjenta lub jednostki ewaluacyjnej danych dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie.

.......................................
(miejscowość, dntn)

………......................................
(czyteliy podpis uczestiikn projektu)
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