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Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu 

 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU  
DOT. WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W KRS 

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. 

 
 

Osobę zarejestrowaną, jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym należy rozumieć 

co do zasady jako osobę, która figuruje w  rejestrze przedsiębiorstw w KRS, jako wspólnik lub osoba 

wchodząca w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu. Jednocześnie w opinii IZ RPO WL 

osoba nie ujawniona w KRS, ale będąca wspólnikiem w podmiocie i posiadająca 1% udziałów jest 

przedsiębiorcą. 

W zw. z powyższym oświadczam, że nie byłem(am) zarejestrowany(a)* jako przedsiębiorca 

w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oświadczam, iż nie prowadziłem(am)* działalności na podstawie 

odrębnych przepisów oraz: 

- nie zasiadam i nie zasiadałem/am w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 

projektu w Zarządzie podmiotu posiadającego wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS, w tym w: 

spółkach z o.o., akcyjnych, komandytowych, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, 

itp. 

- nie jestem osobą uprawnioną i nie byłem/am w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu, do reprezentacji podmiotu posiadającego wpis do rejestru przedsiębiorców 

w KRS, w tym w: spółkach z o.o., akcyjnych, komandytowych, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, 

stowarzyszeniach, itp. 

- nie posiadam i nie posiadałem/am w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 

projektu udziałów, w podmiocie posiadającym wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS, w tym w: 

spółkach z o.o., akcyjnych, komandytowych, fundacjach, spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, 

itp. 
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