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Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju 

Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek 

BIURO: ul. Młyńska 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane są w ramach projektu pt. 

„Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców 
województwa Wielkopolskiego 2‟ nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18 

 
 

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”,                                                 

nr RPWP.06.05.00-30-0003/18 jest realizowany przez Human Discovers Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia 

Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu 

Państwa, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek pracy,                     

Działanie 6.5: Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 
 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  
O DOSTĘPIE DO ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU 

 

Oświadczenie składane jest w ramach projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych 

mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2”, nr projektu RPWP.06.05.00-30-0003/18 
 

Dane Uczestnika Projektu 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania: 
 

 
 

 
 

 
 

    

 
 

W związku z ubieganiem się przeze mnie o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

wraz z finansowym wsparciem pomostowym oraz wsparciem w postaci specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych 

w ramach projektu: „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 

2” nr RPWP.06.05.00-30-0003/18 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 6: RYNEK PRACY, Działanie 6.5: Doskonalenie kompetencji osób pracujących           

i wsparcie procesów adaptacyjnych; świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

(ustawa Kodeks Karny z dnia 06.06.1997 r. art. 233 § 6, Dz. U. z dnia 2016 r., poz. 1137 ze zm.) potwierdzam,        

że dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym; ponadto:  
 

Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553, z późn. zm.) oraz korzystam w pełni z praw publicznych               

i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

Oświadczam, że nie jestem karana/y karą dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późń.zm.). 
 

Oświadczam, że nie korzystałam/em i nie będę korzystać z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz w ramach Działania 6.5. WRPO 

2014+. 
 

Oświadczam, że nie skorzystałam/em z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych oraz nie 

ubiegam się o inną pomoc na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowalnych na które udzielana jest pomoc de minimis. 
 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym 

oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego są zgodne z prawdą. 
 

 

 

 

 

 

   

Miejscowość i data  Podpis Uczestnika Projektu 
 


