
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczące otwartego naboru partnerów spoza sektora MŚP w celu wspólnego 

przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Rewitalizacja centrum 

Masłowa Pierwszego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 „Rozwój Miast”, Działanie 6.5 

„Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”  

1. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub 

złożenie fałszywych oświadczeń 

Zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego, „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 

jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od 
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, 

gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z 

poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 

elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 

finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5”.  

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne przewidziane we wniosku nie były i nie są współfinansowane 

z innych programów operacyjnych lub z instrumentów unijnych.  

3. Oświadczam, iż w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację zadania w ramach Projektu nie 

naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite 

lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 

4. Oświadczam, że wskazane zadanie jest zgodne z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, 

w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. 

5. Oświadczam, że Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego nie 

orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie: 

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

6. Oświadczam, że Partner nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych 

przepisów dotyczących pomocy publicznej. 

7. Oświadczam, że zadanie nie zostało fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane w rozumieniu art. 

65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

przed dniem złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie. 

 

8. Oświadczam, że: 

 realizacja zadania opisanego we wniosku nie rozpoczęła się przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie, 

 realizując zadania wskazane we wniosku, przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, przestrzegałem obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej 



operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r). 

9. Oświadczam, że opisane we wniosku zadanie nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, 

które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w 

następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. 

10. Oświadczam, że wniosek jest składany przed rozpoczęciem prac nad zadaniem w rozumieniu art. 2 

pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. (dotyczy projektów objętych 

pomocą publiczną, w których pomoc ma wywołać „efekt zachęty” zgodnie z art. 6 ww. Rozporządzenia). 

 

11. Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 

1). 

12. Oświadczam, że zadanie opisane w niniejszym wniosku będzie realizowane na obszarze Projektu.  

13. Oświadczam, że po zakończeniu realizacji Projektu zostanie zachowana jego trwałość w 

rozumieniu art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 w okresie 5 lat od 

daty płatności końcowej. 

14. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji przeprowadzanych przez Instytucję 
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną. 

 

15.Wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku podmiotom dokonującym oceny lub kontroli. 
 

16. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
związanych z oceną i realizacją niniejszego projektu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 

1662 ze zm.)  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

  

data  podpis Partnera 


