Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego
OŚWIADCZENIA
(poniższą część należy wypełnić ręcznie po wydrukowaniu całego dokumentu)

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 i 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przewidującego karę pozbawienia wolności za przestępstwo
oszustwa:
TAK
NIE
1. Oświadczam, że nie posiadałem/am zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie
co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu: „Biznesklasa” realizowanego
przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Oświadczam, że nie byłem/byłam wspólnikiem lub komplementariuszem w spółkach
osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej,
spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółkach cywilnych w okresie 12 kolejnych miesięcy
przed przystąpieniem do Projektu.
3. Oświadczam, że nie byłem/byłam członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie
prawa spółdzielczego w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.
(Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie osób będących członkami spółdzielni
oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków
spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa).
4. Oświadczam, że nie ciążą na mnie zobowiązania z tytułu zajęć sądowych i
administracyjnych, nie toczy się w stosunku do mnie postępowanie sądowe, egzekucyjne
lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.
5. Oświadczam, że nie posiadam zaległości w zapłacie podatków lub składek
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz że nie toczy się przeciwko mnie
postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych
zobowiązań.
6. Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do
czynności prawnych.
7. Oświadczam, że nie korzystam z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze
środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
innego projektu w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
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8. Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o
dzieło lub inne) z realizatorem projektu, partnerem lub wykonawcą w ramach projektu:
„Biznesklasa” realizowanego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
9. Oświadczam, że po zakwalifikowaniu do projektu planuję zarejestrować działalność
gospodarczą oraz posiadać jej siedzibę na terenie województwa śląskiego
10. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem
mnie do projektu „Biznesklasa”, a w szczególności otrzymaniem wsparcia finansowego
i/lub pomostowego.
11. Przyjmuję do wiadomości, iż wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości
min.15% do inwestycji finansowanej w ramach środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości (dotacji), otrzymanych w projekcie „Biznesklasa”
12. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem projektu „Biznesklasa”
realizowanego przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i akceptuję jego
postanowienia.
13. Zobowiązuję się do przedłożenia Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w
szczególności potwierdzających prawdziwość złożonych w formularzu oświadczeń.
14. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA dla potrzeb procesu rekrutacji,
realizacji i ewaluacji projektu „Biznesklasa” realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
15. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez realizatora projektu oraz
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
16. Oświadczam, że podane przeze mnie w dokumentacji rekrutacyjnej informacje
odpowiadają stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Świadomy jestem odpowiedzialności
karnej, jaką poniosę w przypadku podania nieprawdziwych danych.
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(Czytelny podpis Kandydata do Projektu)
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