
  
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO REGULAMINU UDZIAŁU W PROJEKCIE 

PN. „BUSINESS BOOST FOR MAŁOPOLSKA 2” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 
................................................................................................................ 

(imię i nazwisko Uczestnika Projektu)   

 

1. Dobrowolnie zobowiązuję się do wzięcia udziału, w wybranym przeze mnie wydarzeniu, w ramach 

Projektu  „Business  Boost for Małopolska 2”, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału  

w Projekcie. 

2. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy Kodeks karny (Dz.U. 2020 poz. 

1444 ze zm.) oświadczam, że jestem przedstawicielem/pracownikiem przedsiębiorstwa, które 

spełnia wszystkie wymagane kryteria, uprawniające mnie do uczestnictwa w projekcie. 

Ponadto oświadczam, że: 

1) przedsiębiorstwo, które reprezentuję prowadzi działalność na terenie Województwa 

Małopolskiego; 

2) wskazany przeze mnie, w załączniku nr 1, rodzaj działalności gospodarczej [PKD:              ] wpisuje 

się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Małopolskiego,  

3) udokumentuję, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, posiadanie strategii 

eksportowej lub ekspansji międzynarodowej na rynki Portugalii oraz Niemiec; 

4) przedsiębiorstwo, które reprezentuję należy do kategorii: 
a) średniego przedsiębiorstwa, 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, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego  
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR, 

c)  mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny  
     obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

3. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych 
danych lub złożenie fałszywych oświadczeń. 

4. Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu pn. „Business Boost for Małopolska 
2” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie z przyczyn niezależnych (wydarzenia losowe, 
pogorszenie stanu zdrowia), zobowiązuję się do złożenia pisemnej rezygnacji z  podaniem przyczyn 
rezygnacji, w terminie wskazanym w  § 2 pkt 29. 

 
................................................... 

(Miejscowość i data) 

 
 

…………………………………………………. 
Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu 
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