nabór wniosków o dofinansowanie od 13.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

Załącznik nr 2
oświadczenie do wniosku o dofinansowanie składanego przez
opiekuna
…………………………………

Łuków, dn. ….…..… 2021 r.

(imię i nazwisko)

………………………………...
(PESEL)
Oświadczam, że:
1/ Jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej niepozostającym w zatrudnieniu i niewykonującym innej pracy
zarobkowej, nie pobieram świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych ani zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
2/ Nie otrzymałem (am) bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
3/ Nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
4/ Zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
oraz do nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania.
5/ Nie byłem (am) karany (a) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
6/ Nie złożyłem wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty,
7/ W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwałem (am)
z własnej winy szkolenia, stażu, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych.
8/ Nie orzeczono względem mnie zakazu 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869). Do środków
tych zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

1.

9/ Jest mi wiadome, że przyznane środki stanowią pomoc w ramach zasady de minimis w rozumieniu

art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 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,
str. 1, Dz.Urz. UE L 2020 Nr 215, str.3).

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.

.............................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

1

