Załącznik nr 2 – Dokumenty potwierdzający status na rynku pracy - Część C

OŚWIADCZENIE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Ja, niżej podpisany/a ……………..……………………………………………………………….…… oświadczam, że od …………….........…… prowadzę
działalność gospodarczą w przedmiocie: ………………………………………………………………………………………………………….……………………
(rodzaj prowadzonej działalności/PKD)
Niniejszym zaświadczam, że ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa firmy)
numer NIP: ………………………..…………………………………………, numer REGON: ………………………………………….…………………………………..
jest:






mikroprzedsiębiorstwem
małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
dużym przedsiębiorstwem
inne ……………………………………

w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tekst mający znaczenie dla EOG)
1
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) .
Oświadczenie składane jest na potrzeby rekrutacji do projektu „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych
dla pracowników MŚP i PES” (umowa o dofinansowanie RPPM.05.05.00-22-0057/16-00) realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 realizowanym w ramach Osi
Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………………………………………………………...
Data i podpis
Pieczęć firmowa

1

Dane do określenia kategorii przedsiębiorstwa należy obliczyć zgodnie z art. 6 zalecenia Komisji 2003/361WE dotyczącego definicji MSP.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany(a),
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko składającej oświadczenie)

prowadzący(a) działalność gospodarczą pod nazwą:
……………………………………………………………………………………………………………………… , NIP ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres działalności)

Oświadczam, że mój udział w projekcie pt. „Profesjonaliści – program rozwoju kwalifikacji zawodowych dla
pracowników MŚP i PES”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś priorytetowa 5: Zatrudnienie, Działanie
5.5: Kształcenie ustawiczne, nr projektu RPPM.05.05.00-22-0057/16, służy wyłącznie nabyciu, uzupełnieniu lub
podwyższeniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych potrzebnych na rynku pracy i nie ma na
celu pozyskania wsparcia szkoleniowego do prowadzenia działalności gospodarczej.
Oświadczam, że udział w kursie ………………………………. podniesie mój osobisty poziom wiedzy i umiejętności
w wyżej wymienionym zakresie, ale nie wpłynie ani bezpośrednio, ani pośrednio na konkurencyjność mojej
firmy na rynku.
Udział w wymienionym szkoleniu nie stanowi pomocy de minimis.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

