
 

                               

Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie 
 

Oświadczenie Przedsiębiorstwa o niespełnianiu przesłanek  
wykluczających z otrzymania wsparcia 

Oświadczam,  że przedsiębiorstwo które reprezentuje nie jest: 

1)  przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania 

fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z 

wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
1
, 

2)  podmiotem, niebędącym osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź 

wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 1, 

3) podmiotem, który: 
• posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub 
• pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub 

• został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. 

• podmiotem, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) 

• podmiotem zbiorowym, wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia 

finansowego środkami publicznymi  

• podmiotem, wobec którego orzeczono zakaz dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 

i 4 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. 

zm.) 

 
 
 
 
………………………………      …………………………………………..…. 
miejscowość i data      pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Przedsiębiorstwa 

 

 

 

 

 
1 Zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz zgodnie z art. 6b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 
2 Zgodnie z par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 1 1 1 ,  poz. 710 z późn. zm.) 


