
 

 
Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o. 
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Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości S.A. 
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Załącznik 3 do wniosku o pożyczkę 

 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o nienakładaniu się finansowania/dofinansowania 

 
W związku z ubieganiem się o przyznanie przez Powiślańsko-Kaszubskie Konsorcjum pożyczki, 

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

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby lub imię i nazwisko oraz adres w przypadku osób fizycznych) 

 
 
oświadczam, że w ramach wydatków na cel określony we Wniosku o pożyczkę i Umowie pożyczki nie wystąpiło, nie 

występuje i nie wystąpi nakładanie się finansowania/dofinansowania uzyskanego z Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskich, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy 

krajowej lub zagranicznej, zgodnie z zakazem podwójnego finansowania wynikającym z odpowiednich przepisów i 

wytycznych unijnych i krajowych. Jestem związany/-a niniejszym oświadczeniem od momentu jego złożenia do końca 

mojego udziału w realizacji Operacji. 

 

Tym samym oświadczam, iż:  

• Nie pozyskałem/-am wsparcia z innych środków publicznych/europejskich na ten sam cel, który został określony w  

składanym przeze mnie Wniosku o pożyczkę; 

• Inwestycja, którą planuje zrealizować ze środków udostępnionych w ramach Produktu Finansowego – Pożyczka 

Nieruchomość dla Biznesu / Pożyczka Eksportowa* nie została dofinansowana z innych środków 

publicznych/europejskich; 

• Dowody księgowe potwierdzające wydatkowanie środków w ramach niniejszej inwestycji nie zostały i nie zostaną 

przedłożone do rozliczenia w ramach Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i 

instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;  

• Przedłożę oryginały dowodów księgowych będących przedmiotem rozliczenia w ramach uprzednio otrzymanych 

środków w ramach Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii 

Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej; 

 

 

 

........................................................................................................ 
                                                                                                                (data, pieczęć firmowa i czytelny podpis/-y Wnioskodawcy/ów) 

 

*Niepotrzebne skreślić 


