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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
Ja, niżej podpisany/a
__________________________________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie)

Zamieszkały/a w rozumieniu Kodeksu Cywilnego:
__________________________________________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18 tzn.:
jestem osobą bezrobotną1
pozostaję bez pracy,
zamieszkuję województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pod adresem podanym powyżej
mój wiek jest powyżej 29 roku życia2,
nie jestem zarejestrowany i ubezpieczony w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) oraz/lub nie jestem rolnikiem lub domownikiem rolnika oraz/lub nie
jestem zobowiązany/a do zgłoszenia się do ubezpieczenia w KRUS;
należę do co najmniej jednej z grup (proszę o wstawienie „x” w przypadku przynależności do grup/grupy):

osób długotrwale bezrobotnych3,
kobiet
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

____________________________________________
Miejscowość, data

_________________________________________________
Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie

1Osoba bezrobotna: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne
zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania
aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają
powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń
z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 20142020.
2 Osoba powyżej 29 roku życia – to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).
3 Za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się: - osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy - w przypadku osób w wieku poniżej 25lat oraz - osobę
bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej
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