Załącznik nr 2
do wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Oświadczenie osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
Otrzymałem(-am)/ nie otrzymałem(-am)* bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki
publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; założenie lub przystąpienie do spółdzielni
socjalnej.
Byłem(-am)/ nie byłem(-am)* karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary,
Mój współmałżonek (nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową) prowadzi/ nie
prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli tak prosimy podać PKD........................ oraz nr NIP …...............-........-.........
W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
Posiadłem(-am)/ nie posiadałem(-am)* wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
Złożyłem(-am)/ nie złożyłem(-am)* wniosek o dofinansowanie lub przyznanie środków na założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.
Spełniam/ nie spełniam* warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de
minimis.
Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem.
Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Nie będę korzystał z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12
miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
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Czytelny podpis

*/ niewłaściwe skreślić
Zakres obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r.
1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
a) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady
(WE) nr 104/2000 14);
b) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
c) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych w następujących przypadkach:
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub
wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio
związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z
prowadzeniem działalności wywozowej;
e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
2. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorach, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c), a także działalność w jednym lub większej
liczbie sektorów lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie do pomocy przyznanej w związku z działalnością w sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania
niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie
działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia nie odnosiła
korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
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