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w ramach szwajcarskiego programu współpracy  

   z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 

  
 

        Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE  

o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych związanych z wpisem do Bazy Produktów Lokalnych 
 

 

Ja niżej podpisana(y)………………………………………………………………………………… 

      imię i nazwisko 

 

legitymująca(y) się dowodem osobistym………………………….………………………………….. 

      seria i numer 

 

posiadającym PESEL :………………………………………………………………………………… 

 

 

oświadczam, że (należy zaznaczyć jedną z opcji): 

 wytwarzam lokalne rękodzieło w sposób tradycyjny i nie jest to produkcja seryjna 

 wytwarzam produkty kulinarne według tradycyjnych przepisów przy użyciu surowców tradycyjnych 

(wolnych od GMO) 

 jestem właścicielem gospodarstwa agroturystycznego 

 

 

oraz oświadczam, że (należy zaznaczyć jedną lub więcej opcji): 

 

 jestem osobą pełnoletnią zamieszkałą/zameldowaną na terenie powiatu gorlickiego lub 

nowosądeckiego z wyłączeniem miasta Nowy Sącz,  

 reprezentuję firmę (w tym w szczególności restauracje, obiekty gastronomiczne),  / samorząd / 

jednostkę samorządową / organizację pozarządową której siedziba jest zlokalizowana na terenie 

powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), 

 jestem osobą pełnoletnią prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne na terenie powiatu gorlickiego lub 

nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), 

 należę do organizacji pozarządowej posiadającej siedzibę na terenie powiatu gorlickiego lub 

nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), której celem jest promocja produktów 

regionalnych powiatów gorlickiego i nowosądeckiego, 

 

Przez co spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z wpisem do Bazy Produktów Lokalnych powstałej w 

ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego 

i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem zgłoszenia do Bazy Produktów 

Lokalnych i akceptuję w pełni jego zapisy. 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą za przestępstwa 

przeciwko wiarygodności dokumentów zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. 

U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, 

oświadczam, że wykazane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

Nowy Sącz, dnia ……………………    podpis …..……………..…… 


