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OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że informacje przedstawione we Wniosku o powierzenie grantu nr 

………………………  wraz ze złożonymi w nim oświadczeniami Wnioskodawcy oraz złożone 

dokumenty i oświadczania Wnioskodawcy do Umowy są nadal aktualne i zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym. 

Oświadczam, że następujące informacje przedstawione w ww. dokumentacji uległy 

zmianie <jeśli dotyczy>: 

1) ……………………………........................................................................................................... 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jednocześnie oświadczam, że nie otrzymałem pomocy na te same koszty kwalifikujące 

się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiegam się o dofinansowanie w ramach 

złożonego Wniosku o powierzenie grantu.  

3. Ponadto w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla 

innowacyjnych MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu oświadczam, co 

następuje: 

- będąc osobą fizyczną/osoby będące członkami organów zarządzających bądź 

wspólnikami niniejszego podmiotu1 nie zostały/-em skazane/-y prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami 

wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 

albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; 

- Wnioskodawca nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, bądź nie znajduje się  

w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego. 

4. Oświadczam, że nie podlegam karze orzeczonej na podstawie 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, stanowiącej 

sądowy zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy  

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz, że nie jest prowadzone wobec 

mnie postępowanie karne związane z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w 

art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Oświadczam, że wydatki planowane do finansowania w niniejszym projekcie nie były i 

nie będą finansowane w z innych środków publicznych. Ponadto, otrzymując 

przedmiotowe wsparcie, na ten sam okres, nie otrzymałem i nie otrzymam wsparcia ze 

środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego 

również finansowane są koszty obrotowe. 

 

Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści finansowej, wynikającej z przepisów art. 

286, art. 297 oraz art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 2019 r., poz. 

1950 z późn. zm.). 

 

 

 

 

………………………………………. ………….......................……………….. 
miejscowość, data podpis i pieczątka Grantobiorcy/ 

osoby upoważnionej 
do składania oświadczenia 

w imieniu Grantobiorcy 

 


