Załącznik nr 3 – do Regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu) dobrowolnie zobowiązuje się do uczestnictwa w
projekcie „Zwiększenie konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych”.
I. Zobowiązuję się do brania udziału w zaproponowanych dla mnie formach wsparcia
w ramach Projektu. Ponadto, w przypadku choroby zobowiązuję się usprawiedliwić swoją
nieobecność.
II. Zobowiązuje się również udzielić niezbędnych informacji o osiąganych rezultatach na każdym etapie
realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.
III. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy Kodeks karny (Dz. U. z 1997
r. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że jestem przedstawicielem/ pracownikiem
przedsiębiorstwa, które:
1. spełnia wszystkie wymagane kryteria, które uprawniają mnie do uczestnictwa w projekcie, a w
szczególności:
1) prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego,
2) rodzaj działalności gospodarczej [PKD:………] wpisuje się w Regionalne Inteligentne
specjalizacje województwa małopolskiego,
3) dostarczyło kopię strategii lub planu działalności międzynarodowej mojego przedsiębiorstwa1,
4) należy do kategorii2:
a) średniego przedsiębiorstwa („MŚP”), które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43
milionów EUR.
b) małego przedsiębiorstwa (MŚP), które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
c) Mikroprzedsiębiorstwa (MŚP), które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
5) Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie
fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.
6) zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu pn. „Zwiększenie
konkurencyjności małopolskich marek na rynkach zagranicznych” ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
7) nie korzystam i nie korzystałem/am z podobnych form wsparcia w identycznym zakresie w
ramach innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
8) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn niezależnych (wydarzenia
losowe, pogorszenie stanu zdrowia) zobowiązuje się do złożenia pisemnej rezygnacji
zawierającej przyczyny rezygnacji oraz wskazania innego przedstawiciela przedsiębiorstwa.
9) W przypadku braku uzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zobowiązuję się do
zwrotu środków.
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……………………………………………
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