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Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 
 

 Załącznik nr 1 do dokumentu: Formularz rekrutacji uczestników do projektu „Dotacje na start” Deklaracja uczestnictwa 
 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 
 

Ja niżej podpisana(y)....................................................................................................................………………. 
(Imię i nazwisko)  

 
PESEL............................................................................................................................................  
 
 

Wyrażam gotowość udziału w projekcie „Dotacje na start” realizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 

przedsiębiorczości  w okresie od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r., współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 

10 – Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 – Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 – 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - (projekty konkursowe i 

pozakonkursowe).  

Oświadczam, że w związku z aplikowaniem do projektu pn. „Dotacje na start” 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. „Dotacje na start” nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji 

zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Informuję, iż nadal spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie tj.: 

▪ jestem osobą w wieku 30 lat lub więcej    

▪ jestem osobą  uczącą się/ zamieszkującą* na obszarze województwa świętokrzyskiego  

▪ jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia / osobą bierną zawodowo* 

▪ zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Jednocześnie zobowiązuję się do:  

• systematycznego uczęszczania i czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia przestrzegania zasad 

Regulaminu uczestnictwa w Projekcie „Dotacje na start”;  

• przedkładania Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości wszelkich informacji i dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.  

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 233 §.1 Kodeksu karnego, tj. Dz. 

U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” 

potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.  

 

…….………………………………………………………………  
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 


