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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Oświadczenie
(dotyczy wszystkich osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam,
że:
Wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez
upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności
z prawdą.
Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18 w szczególności z Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Zgodnie z wymogami, jestem uprawniony/a do uczestnictwa w/w Projekcie.
Zgłaszam gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy.
Zostałem/łam poinformowany/na, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Mam świadomość, że wsparcie które otrzymam w ramach projektu może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania.
Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbywać się będą w trakcie trwania Projektu, jak również do 6 m-cy po moim zakończeniu udziału
w Projekcie.
Jestem świadomy/a, iż złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
Nie jestem rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS posiadającym 2 lub więcej hektary fizyczne/przeliczeniowe gruntu.
Nie jestem uczniem/słuchaczem szkoły dziennej lub studentem studiów dziennych.
Nie jestem osobą bierną zawodową1.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie uprawnionym instytucjom w całym toku realizacji projektu (w tym rekrutacji)
swoich danych osobowych zgodnie z RODO, oraz na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Podkarpacką Fundację Rozwoju, w całości
i fragmentach, w celu realizacji działań promocyjno-informacyjnych w projekcie pn. “Inwestycja w kwalifikacje” nr RPPK.07.01.00-18-0087/18 – zgodnie
z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz 1191, z późn. zm.).
Zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych osobowych w trakcie udziału w projekcie.
Zobowiązuję się do przekazania informacji nt. mojej sytuacji po opuszczeniu projektu, tj.:
◦

◦

do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie dostarczenia kopii umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej lub wydruku CIDG i zaświadczenie
z ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności, kopii certyfikatu, dyplomu
do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie: kopię umowy o pracę na min. 3 miesiące, na minimum 1/2 etatu lub kopię umowy cywilnoprawnej
na kwotę równą lub wyższą od 3-krotności minimalnego wynagrodzenia lub kopię umowy o dzieło na minimum 3-krotność minimalnego
wynagrodzenia.

____________________________________________
(Miejscowość, data)

____________________________________________
(Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie)

1 Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne

̨
zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność ́ w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się ̨ w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są ̨ uznawane za bierne zawodowo, chyba że są ̨ zarejestrowane już̇ jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność ́ na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność)́ nie są ̨ uznawane za bierne zawodowo.
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