
 

  
  

Załącznik nr 12 do Regulaminu Wsparcia Finansowego  

    

Oświadczenie Istniejących Wcześniej Przedsiębiorstw Społecznych I 

Ekonomizujących Się Podmiotów Ekonomii Społecznej  

W związku z ubieganiem się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej 2.0" Poddziałanie 9.3.1. RPO WSL 2014-2020, oświadczam, że:  

• zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu Wsparcia Finansowego,  

• na dzień podpisania dokumentów nie ciąży na podmiocie obowiązek zwrotu pomocy1 wynikający z wcześniejszej 

decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem,  

• podmiot ani osoby reprezentujące podmiot nie były karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w 

art.5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych i jednocześnie zobowiązuję się do 

niezwłocznego informowania Operatora w przypadku otrzymania powyższego zakazu przez podmiot i/lub osoby 

reprezentujące dany podmiot.  

• osoby reprezentujące podmiot nie były karane za przestępstwo skarbowe i korzystają z pełni praw publicznych 

oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.  

• podmiot, który reprezentuję, nie otrzymał innej pomocy dotyczącej kosztów kwalifikowanych na które 

przyznawana jest dotacja inwestycyjna, w tym zwłaszcza środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków 

oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

• podmiot, który reprezentuję, zobowiązuje się do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w ramach którego 

będzie prowadzona działalność gospodarcza nieprzerwanie w okresie 13 miesięcy (dla przedsiębiorstw objętych 

podstawowym wsparciem pomostowym) lub 19 miesięcy (dla przedsiębiorstw objętych przedłużonym wsparciem 

pomostowym) od dnia rozpoczęcia tej działalności bez jej zawieszania zatrudniając jednocześnie osoby spośród 

tych wymienionych w paragrafie 1 ust 4 Regulaminu Wsparcia Finansowego, a w przypadku likwidacji do 36 

miesięcy od dnia otrzymania ostatniego wsparcia majątek zakupiony w ramach dotacji zostanie wykorzystany na 

wsparcie innego PS;   

• podmiot, który reprezentuję, zobowiązuje się do utworzenia miejsc pracy, na które przyznawana jest dotacja, na 

obszarze centralny- południowym województwa śląskiego,  

• podmiot, który reprezentuje w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia nie przekształci się w podmiot 

niewpisujący się w definicję PES;  

• na dzień podpisania dokumentów podmiot nie zalega z podatkami i/lub składkami ZUS.  

Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą.   

      

 

 Miejscowość, data    Czytelny podpis  
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.  

107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352/3 z 24.12.2013) oraz Rozporządzenia MRR z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach w regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).  
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