
 

 

Załącznik nr  6 do Formularza zgłoszeniowego  

OŚWIADCZENIA DELEGUJĄCEGO NA STAŻ 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….…………….………………,                                                                                                                              
                                                                         (imię i nazwisko)                          

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

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

 
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam jednocześnie, że: 
 
I. OŚWIADCZENIE O ZAAKCEPTOWANIU POSTANOWIEŃ REGULAMINU PROJEKTU 
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny 
program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” i akceptuję jego postanowienia.  
 
 
……………………………………………….. 
               (miejscowość, data) 

……………………………………………….. 
                                             (podpis) 
 

 
II. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOSCI DO GRUPY DOCELOWEJ  
Oświadczam, że:  
1. Ww. przedsiębiorstwo posiada jednostkę organizacyjną (tj. siedzibę/filię/oddział/delegaturę1) na terenie 

Podkarpacia.  
2. Ww. przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego w jednej 

ze strategicznych branż (tj. elektromaszynowej, w tym lotniczej, chemicznej, spożywczej, turystycznej, 
informatycznej).  

3. Ww. przedsiębiorstwo jest:  

�  mikroprzedsiębiorstwem; 
�  małym przedsiębiorstwem  

�  średnim przedsiębiorstwem2.  
 
 

……………………………………………….. 
               (miejscowość, data) 

……………………………………………….. 
                                             (podpis) 
 

III. OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS/UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS   

Oświadczam, że: 

�  przedsiębiorstwo w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzającej go lat budżetowych 
nie otrzymało pomocy de minimis;  

                                                           

1 Niepotrzebne skreślić.  
2 Zaznaczyć właściwe.  



 

 

�  w okresie od dnia ……………….3 do dnia ………………..4 suma wartości pomocy wliczanej do pomocy 
de minimis, obliczona zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. nr 59, poz. 404 późn. zm.), 
otrzymana przez Przedsiębiorstwo…………………………………………………………… (wpisać nazwę) 
w bieżącym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych wynosi brutto 
…………………………………………. zł, co stanowi równowartość ………………………………….euro. 
Na tę sumę składa się pomoc uzyskana z następujących tytułów5: 

Lp.  Instytucja 
udzielająca 
pomocy 

Podstawa prawna  Nr programu 
pomocowego, decyzji 
lub umowy 

Dzień udzielenia 
pomocy  

Wartość pomocy 
w EUR 

Wartość pomocy 
wliczona do 
pomocy de 
minimis  

1.       
2.       
3.       

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej po dniu złożenia 
przedmiotowego wniosku, a przed dniem podpisania umowy o przyznanie dofinansowania, wydanych zgodnie ze 
wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie 
zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. nr 53, poz. 354 z 
późn. zm.). 

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

………………………………………………… 
        (czytelny podpis) 

 
IV. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI KARĄ DOSTĘPU DO ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na udział w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – 
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” nr projektu: WND-POKL.08.02.01-
18-044/12 oświadczam, iż wobec przedsiębiorstwa …………………………………………………………………….. 
nie został orzeczony zakaz 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

           
………………………………………………… 
                              (czytelny podpis) 

V. OŚWIADCZENIE O NIEWYKLUCZENIU Z UBIEGANIA SIĘ O POMOC DE MINIMIS 

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo, które reprezentuję…………………………………………………...................... 
nie jest wykluczone  z otrzymania pomocy de minimis zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

                                                           

3 Wpisać datę 1 stycznia roku, od którego liczymy dwa pełne i bieżący rok obrotowy, tj. jeśli aplikacja składana jest w roku 2013  to datą 
odpowiednią jest 1 stycznia 2011 r. 
4 Wpisać datę wypełnienia dokumentów.  
5 Należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. 



 

 

………………………………………………..                                       
(miejscowość, data) 

………………………………………………..                                             
(podpis) 

VI. OŚWIADCZENIE O NIEZNAJDOWANIU SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ  

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na udział w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – 
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” nr projektu: WND-POKL.08.02.01-
18-044/12 oświadczam, że na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych do ww. projektu przedsiębiorstwo 
nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L214/3 z 
9.8.2008) w przypadku MŚP. 

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

           
………………………………………………… 
                              (czytelny podpis) 

VII.  OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU ZWROTU POMOCY W WYNIKU DECYZJI PODJĘTEJ PRZEZ 
KOMISJĘ EUROPEJSKĄ  

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na udział w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – 
Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia” nr projektu: WND-POKL.08.02.01-
18-044/12 oświadczam, na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych nie ciąży na przedsiębiorstwie 
obowiązek zwrotu pomocy6 wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem 
i ze wspólnym rynkiem. 

 
………………………………………………… 
                (miejscowość i data) 

           
………………………………………………… 
                              (czytelny podpis) 

 

VIII. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ 
 

Oświadczam, że Przedsiębiorstwo, które reprezentuję…………………………………………………......................, 
nie otrzymało pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy pu-
blicznej. 

………………………………………………… 

                (miejscowość i data) 

          ………………………………………………… 

                              (czytelny podpis) 

 

                                                           

6 Zgodnie z art. 1 ust. 6  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE 
L214/3 z 9.8.2008) oraz par. 2a ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MRR z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.). 


