Projekt „Pomoc w założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”
dofinansowany w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 6 do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Ja niżej podpisana/-y:
…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)
Zamieszkała/-y:
………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)
Legitymująca/-y się dowodem osobistym (seria, numer): ...........................................

wydanym przez ...........................................................................................................
Numer PESEL: ……………................................................……………………………….
Oświadczam, że na dzień składania Formularza Rekrutacyjnego do projektu „Pomoc w
założeniu własnego biznesu – dotacje dla Twojej firmy”, razem ze mną we wspólnym
gospodarstwie domowym1 pozostają następujące osoby:

Lp.

Imię Kandydata/-ki
na Uczestnika
Projektu

Nazwisko Kandydata/-ki
na Uczestnika Projektu

Dochód netto Kandydata/-ki
na Uczestnika Projektu
osiągnięty za miesiąc
poprzedzający przystąpienie
do projektu

1.

1

gospodarstwo domowe – oznacza jednostkę (ekonomiczną, społeczną),spełniającą łącznie poniższe warunki:
a) posiadającą wspólne zobowiązania;
b) dzielącą wydatki domowe lub codzienne potrzeby;
c) wspólnie zamieszkującą.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona)
mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom, np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie
lub wspólny pokój dzienny. Gospodarstwem domowym nie jest gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne
(jako przeciwieństwo prywatnego), takie jak szpital, dom opieki dla osób starszych, więzienie, koszary wojskowe, instytucja
religijna, szkoła z internatem, pensjonat, hotel robotniczy, itp.
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Członkowie wspólnego gospodarstwa
domowego Kandydata/-ki na Uczestnika
Projektu - Stopień pokrewieństwa z
Kandydatem/-ką na Uczestnika Projektu
(proszę nie wpisywać imienia i nazwiska danej
osoby a jedynie stopień pokrewieństwa)

Dochód netto członka
wspólnego gospodarstwa
domowego osiągnięty za
miesiąc poprzedzający
przystąpienie do projektu

2.
3.
3
4
5
6
…
RAZEM (należy zsumować dane dotyczące Kandydata/-ki
oraz wszystkich członków gospodarstwa domowego)
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym (w tym Kandydat/-ka)
Przeciętny miesięczny dochód (wiersz RAZEM) podzielony
przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony za miesiąc poprzedzający przystąpienie do
projektu
W przypadku osób (Kandydatów/-tek na Uczestnika Projektu) prowadzących samodzielnie
gospodarstwo, do oświadczenia należy wpisać tylko Kandydata/-kę na Uczestnika
Projektu.
Pouczona/-y o odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 § 6
Kodeksu karnego, cyt. „kto składając zeznania mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”,
oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz, że e wszelkie podane
przeze mnie dane osobowe i teleadresowe oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.
Do ww. oświadczenia dołączam dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych
dochodów w jego gospodarstwie domowym
……………………….…...…………
Miejscowość, data

…………….………………………………
Czytelny podpis Kandydata/-tki
na Uczestnika/-czkę projektu

*Przy ustalaniu dochodu w gospodarstwie domowym Kandydata/-ki, nie uwzględnia się
transferów socjalnych (definicja transferów socjalnych zawarta jest w Regulaminie rekrutacji i
udziału w projekcie)

Uwaga! Kandydat/-ka zobowiązany/a jest dostarczyć dowody potwierdzające
wysokość uzyskiwanych dochodów w jego gospodarstwie domowym (kserokopie
umowy z pracodawcą, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiągniętego dochodu
brutto/netto w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu, rachunki do umów
cywilnoprawnych, inne dokumenty określające dochód np. zaświadczenie o Ośrodka
Pomocy Społecznej). W takim przypadku wraz z ww. dokumentami należy przedłożyć
także zgodę członków gospodarstwa domowego na przetwarzanie ich danych
osobowych. W przypadku ujawnienia podania przez Kandydata/-kę informacji niezgodnych
z prawdą, decyzja, na postawie której przyznano wsparcie w ramach Projektu może zostać
anulowana a Kandydat/-ka będzie wówczas zobowiązany/-a do zwrotu przekazanych przez
Beneficjenta/ Realizatora środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak
dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania.
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