Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa
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Nazwa i adres uczestnika przedsięwzięcia

Oświadczenie (podpisywane przez pozostałych uczestników przedsięwzięcia
na etapie wniosku o udzielenie wsparcia)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Oświadczam, że w przypadku otrzymania wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie
naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone
zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków
publicznych (wspólnotowych lub krajowych).
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem
faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu
karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie
prawne.
Oświadczam, że wszystkie załączniki do wniosku są tożsame z wersjami elektronicznymi.
/skreślony/.
Oświadczam, że posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną
i terminową realizację Przedsięwzięcia przedstawionego w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że jestem w stanie zapewnić wkład własny w części nieobjętej wsparciem.
Oświadczam, że przedsięwzięcie jest zgodne z właściwymi przepisami prawa
wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz
pomocy publicznej.
Oświadczam, że nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie na podstawie art.
207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz.
1240 z późn. zm.) i/lub nie ciąży na mnie obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym
rynkiem.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz.U. z 2010 r. Nr 236 poz. 1562 z późn. zm.).
Oświadczam, że jako instytucja otoczenia biznesu nie działam dla zysku, a w przypadku
uzyskania dochodu przeznaczam zysk na cele statutowe oraz prowadzę działalność
gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, służącą tworzeniu korzystnych warunków
dla rozwoju przedsiębiorczości.
NIE DOTYCZY.
Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen)
przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Operatora lub inną uprawnioną
instytucję lub jednostkę organizacyjną.
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych,
zawartych we wniosku o wsparcie przedsięwzięcia, gromadzonych na potrzeby naboru,
oceny i realizacji przedsięwzięcia oraz zbieranych w celu monitoringu i ewaluacji
przedsięwzięcia - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, że jestem przedsiębiorcą niezależnym w stosunku do pozostałych
przedsiębiorców uczestniczących w przedsięwzięciu, w rozumieniu Załącznika Nr 1 do
rozporządzenia Komisji (WE)Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).
Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT (zaznaczyć właściwe):
nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuję o refundację
części poniesionego w ramach przedsięwzięcia podatku VAT. Jednocześnie
zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach przedsięwzięcia części
poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające
odzyskanie lub odliczenie tego podatku;
nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego
ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuję oraz nie będę w
przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek części poniesionego w
ramach przedsięwzięcia podatku VAT;
będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z
realizacją działań objętych wnioskiem.
Oświadczam, że przedsięwzięcie jest zgodne z politykami horyzontalnymi wymienionymi
w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości rezultatów przedsięwzięcia inwestycyjnego
przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji – wykreślić jeżeli nie dotyczy.
Oświadczam, że będę realizować zamówienia współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których nie jestem
zobowiązany do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z
obowiązującymi Wytycznymi w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze
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środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których
beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
19. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przeprowadzania konkursu i udzielenia
wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie kujawsko – pomorskim
w ramach Projektu
„Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w
województwie kujawsko-pomorskim” i akceptuję jego zasady.
20. Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zmiany okoliczności wskazanych wyżej
Wnioskodawca powiadomi o tym TARR S.A. bez zbędnej zwłoki.
Oświadczenie powyższe składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań przewidzianej w Kodeksie Karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

…………………………………
data

…………………………………………..
Podpis uczestnika przedsięwzięcia
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