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Oświadczenia

Oświadczam, że:
zgłoszenie na usługę rozwojową zostanie zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
pracownicy zgłoszeni do udziału w usługach rozwojowych są pracownikami w rozumieniu art. 5 załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).
wydatek zostanie poniesiony na zakup usługi rozwojowej i zostanie prawidłowo udokumentowany:
realizacja usługi rozwojowej odbędzie się zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w
wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi
zobowiązuję się do dostarczenia dowodu księgowego, dowodu zapłaty za usługę rozwojową oraz dokumentu
potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji (Certyfikat, Zaświadczenie, itp. – jeśli dotyczy) w terminie 7 dni
kalendarzowych od terminu zakończenia usługi rozwojowej.
Dowód księgowy będzie zawierał co najmniej dane: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze
środków publicznych oraz numery nadane w systemie informatycznym.
Zaświadczenie będzie zawierało co najmniej dane: tytułu usługi rozwojowej oraz numery nadane w systemie
informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się do
których uzyskania usługobiorca przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług
oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania
kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w
sposób określony w tej ustawie.
zobowiązuję się do wypełnienia ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację usługi
rozwojowej.
zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Operatora o zmianie osoby, która ma zostać objęta usługą rozwojową
zobowiązuję się do przestrzegania limitów dofinansowania obowiązujących dla Uczestnika projektu i Przedsiębiorcy,
zgodnych Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu”.
Oświadczam, że usługa rozwojowa o której dofinansowanie wnioskuję nie będzie:
polegała na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców - w
przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER;
dotyczyła funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki
zamówień publicznych;
dotyczyła zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP oraz przygotowania oferty do
przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji;
obejmowała kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych
przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, kosztów dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów
niezbędnych do zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami wydelegowanych przez przedsiębiorcę do udziału w
usłudze rozwojowej;
dotyczyła kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z
odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia
okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w
wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.

Oświadczam, iż jestem świadomy, że:
Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis na usługi rozwojowe są udzielane zgodnie z zasadami określonymi w
odrębnych przepisach krajowych i unijnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015
r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073).

4.

Wyrażam zgodę na przekazywanie drogą elektroniczną wszelkiej korespondencji oraz dokumentów związanych z
realizacją usługi rozwojowej na adres e-mail osoby do kontaktu podany w Formularzu zgłoszeniowym.

5.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w Formularzu zgłoszeniowym oraz w przedłożonej wraz z Formularzem
dokumentacji są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

…………………………………….……………………………
(data, czytelny podpis)

