
Załącznik nr 5 do Regulaminu 

(miejscowość)   (data)  

(nazwa uczestnika Konkursu) 

Oświadczenie Uczestnika  Konkursu 
w  kategorii  Rozwiązanie ICT  

W związku z udziałem w Konkursie na najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych, 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 
2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz 
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, oświadczam, że: 

    

 

    
      

     
    

 

 
 

  
   

    
  

….…………..……..

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

……………….…………………………………..………..……………………………….……do 

(pełna nazwa uczestnika Konkursu zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

z siedzibą/miejscem zamieszkania1 w ……………………………………….……………………

o numerze NIP: 

jestem uprawniony do udziału w Konkursie oraz informacje zawarte we wniosku 
konkursowym, w tym złożone oświadczenia Uczestnika Konkursu są aktualne i zgodne ze 
stanem faktycznym i prawnym. 

Jednocześnie oświadczam, że przysługują/nie przysługują2 mi autorskie prawa majątkowe 
rozwiązania (nazwa/tytuł): 

1 W przypadku gdy uczestnik Konkursu/wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
2 Niepotrzebne skreślić. 



    

 

    
      

    

 
    

 

 
 

    

    
    

     
   

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

Oświadczam, że jako podmiot będący uczestnikiem Konkursu3: 
• jestem autorem rozwiązania i przysługują mi prawa majątkowe do rozwiązania, 
• nabyłem prawa majątkowe do rozwiązania od innego podmiotu, 
• korzystam z rozwiązania na podstawie licencji, 
• inne – jakie: 

Zgłoszenie ww. rozwiązania w Konkursie nie narusza praw osób trzecich. 

Oświadczam  ponadto, że:  
• rozwiązanie  znajduje  się  w naszej  aktualnej  ofercie  dla  podmiotów zewnętrznych nie 

dłużej  niż 5  lat4  i  do  dnia  złożenia  wniosku konkursowego  nie  zostało  wycofane, 
• rozwiązanie  zostało wdrożone  przez  co  najmniej 1  podmiot  zewnętrzny. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

............................................................................................................. 

(czytelny podpis osoby/osób reprezentujących uczestnika Konkursu, 
zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem poświadczającym 

umocowanie takiej osoby/osób do reprezentacji uczestnika Konkursu) 

Załącznik: 
- dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentacji 
uczestnika Konkursu5 

3 Niepotrzebne skreślić. 
4 

Licząc do dnia złożenia wniosku konkursowego w Generatorze Wniosków. 
5
 Obowiązkowy jedynie w przypadku, gdy dokument jest podpisywany przez osobę/osoby inne, 
niż wymienione jako uprawnione  do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym. 
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