
 

 

  

Załącznik nr 1 - Oświadczenie reprezentanta prawnego Podmiotu 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 

- wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym o przyznanie grantu są prawidłowe 

 i zgodne z moją najlepszą wiedzą;  

- Podmiot, który reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w Zaproszeniu do udziału  

w rekrutacji; 

- Podmiot/Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) nie została/zostali wykluczona/wykluczeni z możliwości 

otrzymania dofinansowania w szczególności na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869)1; 

oraz, że  

Podmiot, który reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego 

modelu wsparcia lub  

Podmiot, który reprezentuję jest uważany za "instytucję publiczną", a mianowicie: 

a) przynajmniej 50 % jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodzi ze źródeł publicznych; 

lub  

b) jest nadzorowany przez organy publiczne lub ich przedstawicieli. 

 

Wnioskuję do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o finansowanie w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój dla mojej instytucji/organizacji, jak określono w części BUDŻET niniejszego 

formularza zgłoszeniowego o przyznanie grantu. 

Potwierdzam, że jestem upoważniony do podpisania formularza zgłoszeniowego o przyznanie grantu  

w imieniu mojej instytucji/organizacji. 

 

W przypadku zaakceptowania naszego formularza zgłoszeniowego o przyznanie grantu upoważniam 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do publikowania na swojej stronie internetowej lub w jakiejkolwiek 

innej odpowiedniej formie następujących danych: 

 nazwa Podmiotu ubiegającego się o finansowanie na testowanie modelu 

 przyznana kwota finansowania  

Podmiot ubiegający się o finansowanie na testowanie modelu zobowiązuje się informować FRSE  

o wszelkich zmianach mających wpływ na działania przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym 

o przyznanie grantu. 

                                                 
1 Jeśli model realizowany jest w partnerstwie, Podmiot biorący udział w rekrutacji składa oświadczenie 
również w imieniu Partnera/Partnerów. Jeśli nie, słowa Partner/Partnerzy należy skreślić. 

Oświadczenie reprezentanta prawnego Podmiotu 

Wypełnia osoba upoważniona do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu 

Podmiotu ubiegającego się o przyznanie finansowania w ramach projektu „Szansa – nowe 

możliwości dla dorosłych”.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data (dd-mm-rrrr): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa Podmiotu ubiegającego się o finansowanie na testowanie modelu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Podmiotu ubiegającego się 

o finansowanie na testowanie modelu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Podpis: 

 

 

 

 

Pieczęć instytucji/organizacji ubiegająca się o finansowanie na testowanie modelu (jeśli dotyczy): 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 
 

 


