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Załącznik nr 7a Deklaracja uczestnictwa  
do Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI 
 
 

Ja niżej podpisany/a 
 
Imię i nazwisko: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

PESEL:  
 

 

 
1) Deklaruję z własnej inicjatywy uczestnictwo w projekcie : „Twój Biznes” nr projektu RPDS.08.03.00-02-

0015/20 Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ul Hoża 1, 60-591 Poznań, 
Biuro Projektowe ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław.  

 
2) Oświadczam, że w dniu przystąpienia do projektu, spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie 

do udziału w projekcie, tj.: zamieszkuję województwo dolnośląskie i należę do minimum jednej z grup: 
a) pozostaję bez zatrudnienia (zarówno osoby bezrobotne jak i bierne zawodowo) i jestem w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy: 
Ö osoba 50+; 
Ö kobieta; 
Ö osoba z niepełnosprawnościami; 
Ö osoba długotrwale bezrobotne; 
Ö osoba o niskich kwalifikacjach; 
Ö osoba, które utraciły zatrudnienie lub zakończyły działalność gospodarczą po 1.03.2020 r. i 

pozostawała poza rynkiem pracy od tego czasu1; 
b) posiadam status imigranta lub reimigranta i zamierzam pozostać w polsce i rozpocząć gd 
c) pracuję i jednocześnie spełniam jeden z warunków: 

Ö osoby ubogo pracującej (umowa o pracę za minimalne wynagrodzenie) 
Ö osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych (max. 6 m-cy) 
Ö osoby pracującej w ramach umów cywilno-prawnych, której miesięczne zarobki nie przekraczają 

120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia  
d) jestem osobą (i/lub członkiem rodziny rolniczej) odchodząca z rolnictwa (deklaruję zamiar przejście z 

KRUS na ZUS) 

3) Oświadczam, że nie posiadam wpisu do CEIDG, nie jestem zarejestrowany jako przedsiębiorca w KRS lub 
nie prowadzę działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu. 

4) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie „Twój Biznes”, akceptuję jego 
wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim postanowień. 

 
5) Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych, które odbędą się na początku, w trakcie 

i po zakończeniu udziału w projekcie. 

                                                
1 Jako osobę, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano 
umowę za porozumieniem stron. Osoba, która zwolniła się sama z pracy nie można potraktować jako takiej, która utraciła 
zatrudnienie. 
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6) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

7) Oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia 
w projekcie pn. „Twój Biznes” nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

8) Zobowiązuję się, że w wyznaczonym terminie po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Fundacji 
Inicjowania Rozwoju Społecznego dane dotyczące mojego statusu jako przedsiębiorca w okresie 12 m-cy od 
rozpoczęciu GD w ramach wnioskowanego wsparcia. 
 

9) Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po 
stronie Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na 
sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego  będzie miała 
prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

 

  

 
Wrocław, dnia…………………………………                    …………………………………………….…………………………………….. 

   (data)                                    (czytelny podpis uczestniczki/uczestnika) 


