Załącznik nr 1
do Zasad dotyczących rekrutacji oraz udziału MŚP
w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”

Ja niżej podpisana/y, reprezentująca/y przedsiębiorstwo pn. …………………:
1. Deklaruję udział ww. przedsiębiorstwa w projekcie pn. „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój
przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, zwanym dalej „projektem”, realizowanym przez
Województwo Małopolskie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Oświadczam, że ww. przedsiębiorstwo spełnia kryteria określone w Zasadach dotyczących
rekrutacji uprawniające do udziału w projekcie.
3. Oświadczam, że znane mi są zasady udziału w projekcie zawarte w Zasadach dotyczących
rekrutacji oraz udziału MŚP w projekcie i w pełni je akceptuję. Tym samym zobowiązuję się
do:
− systematycznego udziału we wsparciu (w tym warsztatach i szkoleniach) oferowanym
w ramach programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska, do udziału w którym
reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane. Przyjmuję również
do wiadomości, że opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż 20% godzin przewidzianych
na realizację wsparcia w ramach programu akceleracyjnego daje realizatorowi projektu prawo
do wykluczenia przedsiębiorstwa z dalszego udziału w projekcie bądź, w uzasadnionych
przypadkach (w szczególności w sytuacji opuszczenia i nieusprawiedliwienia więcej niż 50%
godzin przewidzianych na realizację wsparcia w programie akceleracyjnym), domagania się
przez realizatora projektu zwrotu od przedsiębiorstwa środków finansowych poniesionych
na realizację wsparcia w związku z jego udziałem w projekcie w wysokości odpowiadającej
równowartości godzinowego jednostkowego kosztu udziału przedstawiciela przedsiębiorstwa
w programie pomnożonego przez ilość opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin,
− udziału w wydarzeniu / wydarzeniach branżowych i startupowych w Polsce, na które
reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo zostanie zakwalifikowane. Przyjmuję również
do wiadomości, że nieusprawiedliwiona nieobecność na wydarzeniu / wydarzeniach daje
realizatorowi projektu prawo do domagania się zwrotu od przedsiębiorstwa środków
finansowych poniesionych na realizację wsparcia w wysokości odpowiadającej rzeczywistym
kosztom poniesionym z tego tytułu przez realizatora.
4. Wyrażam zgodę na udział przedstawicieli firmy w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego bądź podmioty działające na jego
zlecenie, służących pozyskaniu opinii nt. programu i jego efektów, a także – na bazie
pozyskanych informacji – udoskonalaniu kolejnych edycji programu, jak również w badaniach
prowadzonych przez inne podmioty, jeśli badania te związane są z udziałem w projekcie.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, iż wsparcie związane z udziałem
w programie akceleracyjnym #StartUP Małopolska jest równoznaczne z udzieleniem
przedsiębiorstwu pomocy de minimis i jednocześnie zapewniam, że reprezentowane przeze
mnie przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi warunkujące przyznanie pomocy de minimis,

co potwierdzam stosownymi dokumentami.
6. Oświadczam, że reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie powstało z udziałem
wsparcia w ramach Poddziałania 8.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 i nie jest w okresie kwalifikowania się do tzw. wsparcia
pomostowego, zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczącymi 8. Osi
priorytetowej pn. „Rynek pracy”.
7. Oświadczam, że wszystkie dane przedstawione w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą
i stanem faktycznym. Jestem świadoma/y, iż w sytuacji złożenia oświadczeń i przedstawienia
danych, które nie są zgodne z prawdą i stanem faktycznym, w szczególności dotyczących
aspektów formalnych związanych z zakwalifikowaniem przedsiębiorstwa do programu
akceleracyjnego, realizator projektu ma prawo domagania się zwrotu od przedsiębiorstwa
środków finansowych poniesionych na realizację wsparcia w związku z jego udziałem
w projekcie.
8. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Nazwa

Lp.

Dane
przedsiębiorstwa

1

Nazwa firmy

2

Dane adresowe firmy:
− Ulica
− Numer budynku i lokalu
− Kod pocztowy:
− Miejscowość
− Gmina
− Powiat
− Województwo
− Kraj

3

NIP

4

Adres e-mail

5

Telefon kontaktowy

6

7

Typ instytucji
(mikro-, małe lub średnie
przedsiębiorstwo)
Liczba przedstawicieli firmy
biorących udział w programie
akceleracyjnym #StartUP
Małopolska

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa
Miejscowość
Data
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa

Dane przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości
technologicznej w regionie” nr RPMP.03.02.00-12-0593/16, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości,
iż:
1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy
do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, wyznaczonego przez Administratora danych osobowych:
adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl, adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. ), dalej
RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WM) na podstawie:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006;
3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
4) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Przedsiębiorcza
Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli,
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –
Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11,
31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Województwu Małopolskiemu z siedzibą
w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków oraz podmiotowi, który na zlecenie beneficjenta uczestniczy w realizacji projektu –
Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47,
02-662 Warszawa.

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne
na zlecenie Powierzającego (tj. ministra właściwego do spraw rozwoju), Instytucji Pośredniczącej
lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym
podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach RPO WM.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia
projektu oraz zamknięcia i rozliczenia RPO WM oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu
i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym,
a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
7. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, zgodnie z art. 15-18 RODO.
8. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany
powyżej.
Przetwarzanie
danych
zostanie
zaprzestane,
chyba
że
Instytucja
Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca będzie w stanie wykazać, że w stosunku
do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
12. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym dla beneficjenta
realizującego projekt – Województwa Małopolskiego, wysyłając wiadomość na adres poczty
elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych
Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków.

………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………
czytelny podpis

