FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Titlul proiectului: O sansa pentru economia sociala, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile
Contract: POCU/449/4/16/128107

ANEXA 3

Declarație de eligibilitate privind participarea la concursul de planuri de afaceri

Subsemnatul/a .........................................................................................................., născut(ă)
la data de: .............................., cu domiciliul / reşedinţa în localitatea .....................................,
str. ................................................., nr. .............., bl. ........, sc. ........., ap. ........, judeţul .........,
posesor/posesoare al/a actului de identitate CI / BI seria ..........., nr. ........................., CNP
......................................................., telefon ……………………………. E-mail ………………..
în calitate de candidat la concursul Planuri de afaceri, în cadrul Proiectului “O șansă pentru
economia social, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile”, ID128107, cunoscând că
falsul în declarații este pedepsit de lege, declar pe propria răspundere că:
• respect și voi respecta condițiile de eligibilitate ale proiectului;
• nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
judecătorească definitive și irevocabilă din motive profesionale sau de etică
profesională;
• nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru
fraudă, corupție, implicate în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în
detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;
• nu am fost subiectul unei decizii/ordin de recuperare a ajutorului de stat/de minimis a
Comisiei Europene/al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul
unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată, și creanța a fost integral
recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
• că nu am un planuri de afaceri în cadrul altor proiecte finanțate prin Fondul Social
European – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020; Axa
prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a
integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a
facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16:
Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o
manieră auto-sustenabilă
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Mă angajez, ca în cazul în care, planul meu de afaceri va fi selecționat pentru finnațare, să
depun în termen de maxim 10 zile, următoarele documente:
1. Cazier judiciar, în original – pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/
asociați;
2. Cazier fiscal – în original - pentru participant și, dacă este cazul, pentru asociat/
asociați;

Data

Semnătura

