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Projekt „Biznes od zaraz” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 

 
Fundacja ”ECO” 

ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin 

NIP 946-263-85-75, Regon 061396542 

tel. 505-424-418 

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia 

pomostowego Zbiór oświadczeń. 

Oświadczenia 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 

 

Projekt „Biznes od zaraz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz budżetu państwa realizowany oparciu o Umowę o dofinasowanie nr 262/RPLU.09.03.00-06-0051/21-00 zawartą z 

Instytucją Zarządzającą; projekt nr RPLU.09.03.00-06-0051/21.   

1. Oświadczam, że ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu) …………………….………… 

nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze 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. 

 

 

……………………………         ……………………………… 

       Data, miejscowość          Podpis Uczestnika/czki projektu: 

 

 

2. Oświadczam1, że ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu) …………….…………..…… 

nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie zalegam w uiszczaniu 

podatków.   

 

……………………………         ……………………………… 

       Data, miejscowość          Podpis Uczestnika/czki projektu: 

 

 

3. Oświadczam, że ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu) …………….………….……… 

nie posiadam zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczą się przeciwko mnie 

postępowania sądowe, egzekucyjne lub windykacyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. 

 

 

……………………………         ……………………………… 

       Data, miejscowość          Podpis Uczestnika/czki projektu: 

 

 

4. Oświadczam, że ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu)  ………………..……..……… 

nie byłem/am karany/a za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do 

czynności prawnych. 

 

……………………………         ……………………………… 

       Data, miejscowość          Podpis Uczestnika/czki projektu: 

 

Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą (zgodnie z art. 361 i nast. 

Kodeksu cywilnego lub normą art. 86 Kodeksu cywilnego) potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność i 

prawdziwość podanych informacji. 

……………………………         ……………………………… 

       Data, miejscowość          Podpis Uczestnika/czki projektu 

 
1 Dotyczy wyłącznie Uczestników/czek Projektu, którzy/e posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed 

przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski.  


