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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

 „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” 
 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez 
 ISOFT Grzegorz Lasek, ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu  

nr RPPK.07.07.00-18-0003/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 - Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA  
 

Ja niżej podpisana/y,  
 

Imię/ Imiona  

Nazwisko  

PESEL            
     

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie 
ROF”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 
- Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanym przez ISOFT 
Grzegorz Lasek. 
 

2. Nie posiadam aktywnego wpisu do CEIDG, nie byłam/byłem zarejestrowana/ny jako przedsiębiorca  
w KRS lub nie prowadziłam/em działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów  
(w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu. 
 

3. Nie zawiesiłam/em lub nie miałam/em zawieszonej działalności 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. 
 

4. Deklaruję udział w zaproponowanych w ramach projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na 
terenie ROF” formach wsparcia. 
 

5. Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, 
w obrębie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego1. 
 

6. Na dzień podpisania niniejszej deklaracji spełniam kryteria kwalifikacyjne uczestnictwa w projekcie 
określone w §3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość 
na terenie ROF” oraz nie podlegam wykluczeniem z udziału w projekcie zgodnie z §4 w/w Regulaminu.  
 

7. Nie jestem Uczestnikiem projektu/Beneficjentem2 pomocy w innym projekcie realizowanym  
w ramach Działania 7.3 RPO WP ani w ramach Działania 7.7 RPO WP oraz nie korzystam równolegle z innych 
środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 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 i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 

8. Zostałam/-em poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

                                                 
1 teren Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje gminy: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina 
Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, 
Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn. 
2 Uczestnik projektu – Kandydat, który już został zakwalifikowany do udziału w innym projekcie niż „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na 
terenie ROF” i korzysta ze wsparcia przewidzianego w tym innym projekcie. 
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Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

9. Zapoznałam/-em się z pełną dokumentacją projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie 
ROF” w tym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminem przyznawania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości i akceptuję ich zapisy. 
 

10. Nie byłam/em karana/y za przestępstwa skarbowe oraz korzystam w pełni z praw publicznych  
i posiadam pełną zdolności do czynności prawnych. 

 
11. Nie jestem osobą karaną zakazem 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 
 

12. Na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie 
ROF, tj. na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte w Regulaminie 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

 

 

………………………….…...………… …………….……………………………………………………………………… 
Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata/-ki na uczestnika projektu 
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