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Załącznik nr 2 do Procedur - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z naboru 

[miejscowość, data] 

[imię i nazwisko] / [nazwa podmiotu] 

[adres] 

OŚWIADCZENIE  

Zważywszy, że zgodnie z Procedurami realizacji projektu grantowego TransferHUB – inkubator innowacji 

społecznych w obszarze zatrudnienia z możliwości ubiegania się o grant w ramach Projektu wykluczone są osoby i 

podmioty, które: 

a. w przypadku osób fizycznych – nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do 

czynności prawnych;  

b. w przypadku osób prawnych – nie są wpisane we właściwym rejestrze;  

c. w  przypadku  osób  prawnych – toczy  się  wobec  nich  postępowanie  upadłościowe, restrukturyzacyjne, 

naprawcze lub likwidacyjne;  

d. w przypadku osób prawnych – posiadają zaległości w zapłacie podatków, zaległości w opłacaniu składek na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz  Rehabilitacji  Osób  

Niepełnosprawnych  oraz  innych  należności  wymaganych odrębnymi przepisami; 

e. w przypadku osób fizycznych i osób prawnych – przeciwko którym toczą się postępowania sądowe, 

administracyjne lub egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań oraz którzy posiadają zaległości z 

tytułu należności cywilnoprawnych, w tym w spłacie pożyczek i kredytów 

f. w przypadku osób fizycznych i osób prawnych – są powiązane osobowo lub kapitałowo z Liderem (FISE) lub 

Partnerem (FOB) Projektu TransferHUB; innowatorem nie może być osoba, która w trakcie trwania procedury 

rekrutacji (naboru): 

i. pozostaje w stosunku pracy lub innym - umowy cywilnoprawnej z Liderem / Partnerem lub 

ii. jest członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Lidera /Partnera, lub 

iii. połączona jest z pracownikiem lub członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Lidera 

/ Partnera związkiem małżeńskim, stosunkiem pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia 

lub związkiem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

g. w przypadku osób fizycznych i osób prawnych – są  skazane  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  

popełnione  w  celu  uzyskania korzyści majątkowych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 

w związku z pozyskiwaniem lub gospodarowaniem środkami publicznymi; 

h. podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: 

i. art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. 

zm.); 

ii. art.  12  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  15  czerwca  2012  r.  o  skutkach  powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom  przebywającym  wbrew  przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 769); 

iii. art.  9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.). 

 

dla osób fizycznych: 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z możliwości ubiegania się o grant w ramach 

Projektu „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia”. 
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dla osób prawnych: 

Ja, niżej podpisana/y, [funkcja w podmiocie], oświadczam, że [nazwa organizacji] nie podlega wykluczeniu z 

możliwości ubiegania się o grant w ramach Projektu „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze 

zatrudnienia”. 

 


