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Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w 
ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 
 
 
 
Beneficjent 

Inkubator Innowacyjności 4.0 
Projekt 

MNISW/2020/335/DIR 
Numer umowy o dofinansowanie 

 
Stanowisko w projekcie 

 
Forma zaangażowania w projekcie 

 
Wymiar czasu pracy w projekcie 

Oświadczenie personelu1 projektu2 

Ja, niżej 
podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………
……………. 

świadom/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż na dzień 
składania niniejszego oświadczenia: 

1. Nie pracuję w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego 3  na podstawie stosunku 
pracy 4  
i nie zachodzi podwójne finansowanie w przypadku zaangażowania w niniejszym projekcie 

2. Zobowiązuję się do przedłożenia/przedkładania beneficjentowi protokołu/protokołów odbioru zadań lub 
czynności w ramach niniejszego projektu, potwierdzającego/potwierdzających prawidłowe wykonanie 
zadań lub czynności, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym, poświęconych na 
wykonanie zadań lub czynności w projekcie, 

3. Zapewniam, iż moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych  
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym 
środków własnych beneficjenta i innych podmiotów wynosi nie więcej niż 276 godzin zegarowych na 

                                                 
1 Personel projektu – osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, 
tj.  
w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w 
rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz.1442, z poźn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.). 
2 Oświadczenie dotyczy zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych (tzn. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) i Funduszu 
Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów. 
3  Jako instytucję uczestniczącą w realizacji Programu Operacyjnego rozumie się Instytucję Zarządzającą Programem 
Operacyjnym lub instytucję, do której Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym delegowała zadania związane z 
zarządzaniem Programem Operacyjnym. 
4 Przekreślić, jeśli nie dotyczy 
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miesiąc5. Zobowiązuję się jednocześnie do nieprzekraczania ww. miesięcznego limitu godzin w okresie 
mojego zaangażowania w Projekcie. 

4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia powyższego warunku, związanego  
z godzinowym limitem zaangażowania w miesiącu, zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu środków, 
które zostaną uznane za niekwalifikowalne, na rzecz beneficjenta. 

5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, PO 
IR pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, 
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 
informacyjno-promocyjnych, tj.: 

a. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; 

b. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

c. 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, 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 (Dz. Urz. UE 
L.2013.347.320 z późn. zm.); 

d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 
dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 289, z póź.zm.). 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
Data i czytelny podpis osoby zaangażowanej do projektu 

 
 

                                                 
5 Limit zaangażowania zawodowego (276 godzin miesięcznie), dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego,  
w szczególności: a) w przypadku stosunku pracy lub oddelegowania – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu 
wynikających ze stosunku pracy lub oddelegowania, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika 
związanej ze zwolnieniem lekarskim i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej 
z urlopem bezpłatnym, b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, kontraktu menadżerskiego oraz innych form 
zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności 
gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy). 


