
 

 

Załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”  

Ja, niżej podpisana/-y,  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

reprezentujący przedsiębiorstwo ……………………………………………………………………………………………………. 
                                                                          (nazwa i adres przedsiębiorstwa) 

NIP …………………………………………. jako …………….……………………………………………………………………… 
                                                                                             (funkcja/stanowisko) 

 
Wyrażam chęć oraz deklaruję udział ww. przedsiębiorstwa w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny 
program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” realizowanym przez INNpuls Sp. z o.o. w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, 
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, a także akceptuję warunki wynikające z 
obowiązującego Regulaminu projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w 
strategicznych branżach Podkarpacia” oraz przepisów prawa i oficjalnych wytycznych dot. Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam jednocześnie, iż: 

1. Przedsiębiorstwo, które reprezentuję, spełnia wszystkie kryteria, wymienione w Regulaminie projektu „NAUKA – STAŻ – 
GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” nr WND-
POKL.08.02.01-18-044/12 jako konieczne do spełnienia przez Delegującego na staż, tj.: jest przedsiębiorstwem w 
rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, 
z późn. zm.: 

• posiadającym jednostkę organizacyjną (siedzibę/oddział/filię/delegaturę) na terenie Podkarpacia; 

• prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w jednej ze strategicznych dla 
Podkarpacia branż (tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, 
informatycznej); 

• posiadającym status mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorstwa1;  
• uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.  
2. Dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych są prawdziwe.  

 
……………………………………………                                                        ………………………………… 
          (miejscowość, data)                                                                                           (podpis) 

                                                           

1 Definicja zgodnie z załącznikiem I 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: 
− mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny 

nie przekracza 2 milionów euro; 
−  małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny 

nie przekracza 10 milionów euro;  
−  średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 

milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 


