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Załącznik nr 14 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI DANYCH  

ZAWARTYCH W FORMULARZU REKRUTACYJNYM DO PROJEKTU  

„MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” 

 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie. 
 

Czy w okresie od momentu wypełnienia przez Kandydata/tkę na uczestnika  projektu Formularza 
rekrutacyjnego do projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” do dnia przystąpienia do projektu (dzień 
rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia) zmianie uległy informacje dotyczące spełnieniu kryteriów 
kwalifikowalności uczestnika projektu, zgodnie z § 4 Regulaminu rekrutacji do projektu oraz w opisanych 
tam Kryteriach wykluczających z udziału w projekcie (pkt. 6) ? 
 

NIE  TAK  

 
 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać zakres informacji, który uległ zmianie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Oświadczenie w zakresie spełniania kryteriów otrzymania pomocy de minimis. 
 

Czy w okresie od momentu wypełnienia przez Kandydata/tkę na uczestnika  projektu Formularza 
rekrutacyjnego do projektu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” do dnia przystąpienia do projektu (dzień 
rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia) zmianie uległy informacje dotyczące uzyskania pomocy 
de minimis? 
 

NIE  TAK  

 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać zakres informacji, który uległ zmianie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 233 §.1 

Kodeksu karnego, potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe. 

 

.......................................                …………………………………………………             

   (miejscowość, data)                 (czytelny podpis Uczestnika projektu) 
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KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które: 

• osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-291 

lat z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne które zamieszkują lub uczą się na obszarze 

województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), 

• osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z przyczyn pandemii COVID-19; (wsparcie 

w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19), 

• osoby, które nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 

1.3.1 PO WER. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć: 

• osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem 

tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu; 

• posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność 

gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 

przystąpienia do projektu; 

• osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów 

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym 

w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; 

• osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  

ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników; 

• osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. 

o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121); 

• osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały 

jego warunków; 

• osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub 

wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył 

z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy 

uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów: 

− związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii 
prostej lub bocznej do II stopnia) lub  

− związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 
 Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń 

 woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy. 

• osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające 

pełnej zdolności do czynności prawnych; 

• osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań 

cywilnoprawnych; 

• osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

• osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które 

będą się ubiegać w ramach Projektu; 

 
1 Do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia. 
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• osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji 

monitoringu i ewaluacji projektu; 

• osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem 

elektronicznym; 

• osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca 

zamieszkania; 

▪ osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami 
spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki 
komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych. 

▪ osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami 
spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo 
w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, 
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu 
z tytułu tego członkostwa.  

 


