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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 ZAREJESTROWANIU JAKO PODATNIK VAT 

 

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 procujących i wsparcie procesów adaptacyjnych; informuje, iż: 

 

zamierzam zarejestrować się jako podatnik podatku VAT1 

 

nie zamierzam zarejestrować się jako podatnik podatku VAT1 

 

Przyjęłam/em do informacji, że wydatki poniesione w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości otrzymane w 

ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości i szkoleń zawodowych mieszkańców województwa Wielkopolskiego 2” 

muszą zostać rozliczone w kwotach NETTO (bez podatku VAT).  
 

Jednocześnie zobowiązuje się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego 

podatku VAT (dotyczącego zakupów w ramach dofinansowania) na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 
 

 

 

   

Miejscowość i data  Podpis Uczestnika Projektu 

 

 
1 Zaznaczyć odpowiednią odpowiedź. 

 


