
Oświadczenia  - wskazówki dotyczące POPRAWNEGO wypełnienia Oświadczeń 

TAK NIE  

  

Zapoznałem się z Regulaminem udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu RPWM.10.06.00-28-

0003/18) i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia 

Jeśli zapoznałeś się z treści ą Regulaminu zaznacz TAK 

  

Wyrażam zgodę na weryfikację przez Operatora i inne uprawnione instytucje, w tym IZ RPO WiM poprawności  

i prawdziwości danych zawartych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym 

Jeśli wyrażasz zgodę na weryfikację Formularza zgłoszeniowego zaznacz TAK 

  

Wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym oraz w dokumentach dodatkowych są 

prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 233 §1 oraz art. 297 k.k. za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

Jeśli wszystkie dane w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe zaznacz TAK 

  

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia przez Operatora, że dane zawarte  

w formularzu zgłoszeniowym są nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym Operator ma prawo odmówić 

zakwalifikowania do udziału w projekcie przedsiębiorstwo, które reprezentuję 

Jeśli masz świadomość, że w przypadku podania nieprawdziwych danych Operator odmówi przyznania 

dofinansowania  zaznacz TAK 

  

Nie zostałem (dotyczy również wszystkich członków organów zarządzających lub wspólników przedsiębiorstwa) 

prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przestępstwa przeciwko mieniu, 

wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, 

systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe lub inne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 

Jeśli NIE ZOSTAŁEŚ prawomocnie skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań (…) zaznacz TAK 

  

Zostałem poinformowany, że projekt „Klucz do usług rozwojowych” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Jeśli stwierdzenie jest prawdziwe zaznacz TAK 

  

Nie posiadam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT  

w związku z realizacją działań objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” (nr 

projektu RPWM.10.06.00-28-0003/18). Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu 

części poniesionego podatku VAT, jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku. 

Jeśli NIE JESTEŚ (jesteś zwolniony podmiotowo lub przedmiotowo z podatku VAT) zarejestrowany jako podatnik 

VAT zaznacz TAK  

 

Jeśli JESTEŚ zarejestrowany jako czynny podatnik VAT zaznacz NIE 

  

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami 

(o ile dotyczy) 

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo NIE ZALEGA z uiszczaniem podatków (…) zaznacz TAK 

  

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o środki publiczne na 

podstawie przepisów prawa oraz stosownie do Rozporządzenia nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  

z 24.12.2013 r.) 

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo NIE PODLEGA WYKLUCZENIU z możliwości ubiegania się o środki publiczne (…) 

zaznacz TAK 

  

Na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwie (dotyczy również osób reprezentujących MŚP) nie ciąży 

obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 

wspólnym rynkiem 

Jeśli na Twoim przedsiębiorstwie NIE CIĄŻY obowiązek zwrotu pomocy publicznej (…) zaznacz TAK 

  

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających latach nie otrzymało 

pomocy de minimis w kwocie wyższej niż 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność  

w sektorze transportu towarów w kwocie nie wyższej niż 100 tys. EUR 

Jeśli na Twoim przedsiębiorstwie NIE OTRZYMAŁO pomocy publicznej kwocie WYŻSZEJ niż 200 tys. euro lub 

100 tys. euro (w transporcie drogowym) obowiązek zwrotu pomocy publicznej (…) zaznacz TAK 



  

Mam świadomość, iż dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w usługach rozwojowych jest realizowane  

w formie refundacji części poniesionych kosztów (50% lub nie więcej niż 80%  

w przypadku spełnienia warunków dodatkowych) 

Jeśli masz świadomość, że dofinansowanie do kosztów usług rozwojowych odbywa się na zasadzie REFUNDACJI  

50% lub 80% kosztów zaznacz TAK 

  

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 50% 

kosztów udziału w usłudze rozwojowej lub w przypadku przyznania wyższego poziomu dofinansowania wkładu nie 

mniejszego niż 20% 

Jeśli zobowiązujesz się do wniesienia wymaganego wkładu własnego zaznacz TAK 

  

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie wykraczającym poza obszar województwa warmińsko – mazurskiego 

nie ubiegam się o wsparcie w ramach innych projektów Podmiotowego Systemu Finansowania na usługi rozwojowe,  

o których dofinansowanie ubiegam się w województwie warmińsko – mazurskim   

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie całego kraju (nie tylko na terenie województwa 

warmińsko – mazurskiego) i nie ubiegasz się o dofinansowanie tych samych usług dla tych samych osób zaznacz 

TAK 

  

Mam świadomość, iż wsparciem w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu RPWM.10.06.00-28-

0003/18) mogą zostać objęci jedynie pracownicy zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego 

Jeśli masz świadomość, że możesz otrzymać refundację kosztów udziału WYŁĄCZNIE osób zatrudnionych na 

terenie województwa warmińsko – mazurskiego zaznacz TAK 

  
Równolegle ubiegam się o wsparcie na usługi rozwojowe u innego Operatora środków w ramach WA-MA FUR System 

Jeśli złożyłeś dokumenty rekrutacyjne do innego Operatora zaznacz TAK 

  

W przypadku konieczności złożenia dodatkowych dokumentów i/lub wyjaśnień przedłożę je  

w terminie wyznaczonym przez Operatora. Przekroczenie wyznaczonego terminu może skutkować odmową 

zakwalifikowania przedsiębiorstwa do udziału w projekcie. 

Jeśli masz świadomość, że niezbędne poprawki i uzupełnienia należy złożyć w terminie wyznaczonym przez 

Operatora zaznacz TAK 

  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie oraz wynikach weryfikacji przedłożonych dokumentów drogą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany w części nr 1 niniejszego formularza zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 

18.07.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną  

Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o wynikach weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych na adres e-

mail określony w Formularzu zgłoszeniowym zaznacz TAK 

 


