Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych
na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

OŚWIADCZENIA UCZESTNICZKI/UCZESTNIKA PROJEKTU DO BIZNESPLANU
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Projekt pt.: „Twój biznes Twoją tarczą” RPLU.09.03.00-06-0049/21 współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany przez Proesa Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Kraśnik na podstawie Umowy
nr 276/RPLU.09.03.00-06-0049/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Ja, niżej podpisany/a .........................................................................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika projektu)

PESEL: ...............................................................................................................................................................
(Nr PESEL)

zamieszkały/a ...................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

oświadczam, że:
1) Nie zalegam ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o nie zalegam z uiszczaniem podatków
z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (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),
2) Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dn. 6
czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.
3) Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
4) Nie posiadam zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczy się przeciwko mnie
postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
5) Nie korzystam i nie będę korzystać 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, bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni
socjalnej,
Powyższe oświadczenia składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto,
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8" – (Dz.U.2021.2345 t.j.).
.......................................................
Data

Beneficjent projektu:
PROESA Sp. z o.o.
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 2/ U4

.......................................................................
Czytelny podpis Uczestnika/czki projektu

Partner projektu:
Gmina Kraśnik
23-200 Kraśnik, ul. T. Kościuszki 24
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