Projekt „Być przedsiębiorcą!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oświadczenie
kandydata na uczestnika projektu „Być przedsiębiorcą!”
Ja niżej podpisany/a......................................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały/a...............................................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................
wydanym przez ............................................................................................................................
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań
oświadczam, że:
1) nie korzystałem/łam ze środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy
publicznych,
2) jestem osobą pełnoletnią,
3) nie zalegam z uiszczeniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne,
4) nie ciążą na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i/lub
wobec których toczy się postępowanie sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne
dotyczące niespłaconych zobowiązań,
5) nie otrzymałem/łam jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach Działania 6.2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach projektów realizowanych
przez inne Instytucje
6) nie otrzymałem/łam jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej z
Funduszu Pracy,
7) nie byłem/łam w okresie 2 lat przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu skazany/a
za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia
06.06.1997r. Kodeks karny, a posiadam pełnię praw publicznych i pełną zdolność do
czynności prawnych,
8) zapoznałem/łam się z zasadami udziału w projekcie, regulaminem i wrażam zgodę na
uczestnictwo,
9) zostałem/łam poinformowany, iż projekt jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
10) w przypadku zakwalifikowania się do projektu zobowiązuję się do uczestnictwa w
projekcie zgodnie z warunkami określonymi w umowie uczestnictwa,
11) jestem mieszkańcem powiatu tarnogórskiego zameldowanym od ……………... roku.,
12) zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją
projektu,

13) wyrażam dobrowolna zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich
danych osobowych (zgodnie Ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) do celów związanych z
przeprowadzaniem szkoleń, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie
niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków
sprawozdawczych wobec WUP w Katowicach.

……………………………...
(miejscowość, data)

……………………………
(podpis kandydata)

