
 

Załącznik nr 7 

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE  WNIOSKODAWCY 

w ramach naboru nr 2/2017 

 

1. Oświadczam, iż w ramach planowanej operacji jest/nie jesti wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Oświadczam, iż  nie podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie - jako osoba 

fizyczna podejmująca działalność gospodarczą w zakresie innym niż działalność sklasyfikowana wg PKD jako produkcja 

artykułów spożywczych lub produkcja napojów 

3. Oświadczam, iż w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywałem 

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej , w szczególności 

nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

4. Oświadczam, iż nie została mi dotychczas przyznana pomoc  w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 

rozporządzeniaii 

5. Deklaruję podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej  

6. Deklaruję/nie deklarujęiii zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia 

wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i 

podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. 

7. Deklaruję / nie deklaruję ivutworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

gdyż jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 

na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia 

wypłaty płatności końcowej 

8. Oświadczam, iż koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa 

w § 17 ust. 1 rozporządzeniaii i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR 



9. Oświadczam, iż biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, że suma kosztów 

planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie 

niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację 

10. Oświadczam, iż działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana wg PKD, o których 

mowa w § 8 rozporządzenia ii 

11. Wyrażam zgodę na przesyłanie do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ dotyczących złożonego wniosku drogą mailową na adres: biuro@kws.org.pl  

12. Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej po realizacji operacji 

zgodnie ze wzorem przygotowanym i udostępnionym przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania 

13. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wyboru ofert, tym samym pozyskania wykonawców w ramach 

realizacji operacji w trybie konkurencyjnym za pośrednictwem portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl  

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Niepotrzebne skreślić 
ii Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm. 
iii Niepotrzebne skreślić 
iv Niepotrzebne skreślić 
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