DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Biznes jest kobietą! – II edycja” nr RPLD.08.03.03-10-0045/16
Ja, niżej podpisana
……………………………………..........................................................................
(imię i nazwisko)

deklaruję uczestnictwo w projekcie realizowanym w partnerstwie przez Gamma D.Didiuk
i M.Wasilewski sp.j. i IT RENT Marcin Trzciński pn. „Biznes jest kobietą! – II edycja” nr projektu
RPLD.08.03.03-10-0045/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie
przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT.
Zobowiązuje się do uczestnictwa w następujących formach wsparcia:
a) wsparcie szkoleniowo-doradcze w postaci szkolenia 60 godzin z „Podstaw zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej”, w tym 16 godzin zajęć komputerowych; szkolenie
zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu uczestniczkom, które przejdą
pozytywnie proces walidacji kompetencji;
b) indywidualnego doradztwa - 6 godziny do wyboru z zakresu: księgowość, prawo, marketing
i obsługa klienta, finanse, sporządzenie BP, mentoring w biznesie lub inne wg potrzeb;
c) ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie
przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez złożenie Biznesplanu
w wymaganym terminie;
d) doradztwie biznesowym dla nowoutworzonych firm – 12 godzin (w przypadku przyznania mi
wsparcia finansowego) do wyboru z zakresu: księgowość, prawo, marketing i obsługa klienta,
zwrotne i bezzwrotne możliwości finansowania firmy, mentoring w biznesie lub inne wg potrzeb.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. W przypadku zakwalifikowania do Projektu zobowiązuję się do systematycznego uczęszczania na
zajęcia i czynnego udziału w cyklu szkoleniowym i doradczym.
2. Deklaruję udział w przynajmniej 80% zajęć szkoleniowych, prowadzonych w ramach Projektu oraz
100% uczestnictwa w doradztwie.
3. Jestem osobą spełniającą wymagania stawiane grupie docelowej projektu zgodnie z Regulaminem
rekrutacji pkt II. Uczestnicy projektu.
4. Zapoznałam się i w pełnej niezmienionej formie akceptuje Regulamin rekrutacyjny.
5. Zostałam poinformowana, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Wyrażam zgodę na udział we wszystkich formach monitoringu, w tym na wykorzystanie wizerunku
wyłącznie na potrzeby projektu „Biznes jest kobietą!”, opisanych w regulaminie rekrutacyjnym,
regulaminie przyznawania wsparcia oraz umowie o udzielenie wsparcia.
10. Zaświadczam że, w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie danych i w/w informacji
poinformuję o tym niezwłocznie Lidera projektu tj. Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. w formie
pisemnej.

Projekt pn. „Biznes jest kobietą! – II edycja” realizowany w partnerstwie przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. i IT Rent Marcin Trzciński, w ramach Osi
Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Oświadczam również, że:
1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadałem/am
aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani nie
byłem/am zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym ani nie
prowadziłem/am działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów,
2. nie jestem wspólnikiem spółki osobowej ani nie posiadam więcej niż 10% udziału w kapitale
spółki kapitałowej,
3. nie zasiadam w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą,
4. nie pełnię funkcji prokurenta,
5. nie korzystam równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
6. nie otrzymałem/am w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcia
finansowego ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności
gospodarczej,
7. nie został wobec mnie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz
U. z 2012 r., poz. 769),
8. nie posiadam zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego ani nie jest wobec mnie prowadzona egzekucja,
9. posiadam pełną zdolności do czynności prawnych,
10. zapoznałem/am się z treścią regulaminu rekrutacji oraz regulaminu przyznawania środków
finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
11. zostałam poinformowana, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
12. jestem świadoma, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie,
Podane przeze mnie informacje w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNICZKI PROJEKTU*

*

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej
prawnego opiekuna.
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