Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 3 „Locuri de munca pentru toti”
Operatiunea: „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană”
Denumire proiect: „Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea SudVest Oltenia”
Denumire beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 106112
Nr. contract: 938/02.02.2018

Declaratie de evitare a dublei finantari

Subsemnatul/a,

.............….....................………...,

domiciliat/ă

în

localitatea

........………....…....,

str.............................................................................. județ …………............ telefon ....…….…….......... email …………………cod poștal.............. deținător/deținătoare a cărții de identitate seria ..... nr.
...….…....... emisă de ......…………........... la .....……...., CNP ………………..….., cunoscand prevederile art. 326
Cod penal privind falsul in declaratii, in calitatea de candidat pentru grupul tinta al proiectului
„Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea
Sud-Vest Oltenia”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3: „Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv tematic 8:
„Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”,
Prioritatea de investitii 8.iii : „Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi,
inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare”, Obiectivul specific
3.7 : „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”,
Romania Start UP Plus, implementat de catre Centru European pentru Promovarea si Integrarea
Romilor in parteneriat cu Asociatia pentru Educatie si Civism, declar pe propria răspundere că nu
beneficiez si nu fac parte din grupul tinta al unui alt proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3: „Locuri de munca pentru
toti”, Obiectiv tematic 8: „Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea
mobilitatii lucratorilor”, Prioritatea de investitii 8.iii : „Activitati independente, antreprenoriat si
infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii
inovatoare”, Obiectivul specific 3.7 : „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana”.
Data: ...........................

Semnatura: ........................

