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Załącznik nr 11  do Regulaminu udzielania pożyczek w ramach fundusz pożyczkowego pn.„Gotówka na start” 

 

Oświadczenie o spełnianiu kryterium  uprawniających  
do ubiegania się o pożyczkę 

 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku pożyczkowym są zgodne z prawdą oraz: 
 

 Oświadczam, że nie byłem(am) zarejestrowany(a) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym 
Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie 
prowadziłem(am) działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, 
komorniczej lub oświatowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. 

 Oświadczam, że nie korzystam równolegle z innych środków publicznych, w tym ze środków Funduszu 
Pracy, PFRON, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z 
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz 
innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 

 Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej i akceptuję zawarte w nich warunki. 

 Oświadczam, że planuję zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.  

 Oświadczam, że nie byłem (am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 

 Oświadczam,  iż nie byłem/am karany/a karą 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,  z późn. zm.). 

 Oświadczam, że nie byłem wspólnikiem spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki 
partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej) oraz spółek cywilnych w okresie 12 
kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do Projektu. 

 Oświadczam, że nie byłem udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych) w okresie 12 kolejnych miesięcy przed złożeniem 
wniosku o pożyczkę (Dopuszczalne jest ubieganie się o pożyczkę udziałowców lub akcjonariuszy spółek 
kapitałowych prawa handlowego, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych). 

 Oświadczam, że nie byłem członkiem spółdzielni utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego w okresie 
12 kolejnych miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę (Dopuszczalne jest ubieganie się o pożyczkę  
osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa 
mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkowstwa). 

 Oświadczam, iż w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych 
nie otrzymałem pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie  
z pomocą, o którą ubiegam się obecnie, nie przekracza równowartości w złotych kwoty 200 000 euro, lub  
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartości  
  złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
  obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

 Oświadczam, że nie planuję uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 32 ust. 2 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598)  
oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie  

 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2011 r.     
Nr 233, poz. 1383). 
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