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Załącznik nr 13 do Regulaminu Wsparcia Finansowego

Oświadczenie Nowotworzonego Przedsiębiorstwa Społecznego

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, oświadczamy, że:
•

zapoznaliśmy się i akceptujemy treść Regulaminu Wsparcia Finansowego,

•
zobowiązujemy się do założenia przedsiębiorstwa społecznego, które będzie
prowadzić działalność gospodarczą 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;
•
osoby w ramach grupy inicjatywnej zobowiązuje się do utworzenia miejsc pracy, na
które przyznawana jest dotacja, na obszarze centralny- południowym województwa
śląskiego;
•
osoby w ramach grupy inicjatywnej 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 zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Operatora w przypadku
otrzymania powyższego zakazu przez zakładany podmiot i/lub osoby reprezentujące grupę
inicjatywną/zakładany podmiot.
•
osoby w ramach grupy inicjatywnej nie były karane za przestępstwo skarbowe i
korzystają z pełni praw publicznych oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
•
podmiot, który zakładamy w okresie 36 miesięcy od dnia zakończenia wsparcia nie
przekształci się w podmiot niewpisujący się w definicję PES;
•
Osoby w ramach grupy inicjatywnej nie otrzymały innej pomocy dotyczącej kosztów
kwalifikowanych na które przyznawana jest dotacja inwestycyjna.
My, niżej podpisani, jesteśmy świadomi odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą.
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