Projekt Gotowi na zmiany! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Załącznik numer 1 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy
oświadczam, że:
1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Gotowi na zmiany!” nr POWR.01.02.01-18-00168/19, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
i jednocześnie Oświadczam, że na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Gotowi
na zmiany!” mój wiek mieści się/nie mieści* się w zakresie 15-29 lat (tj. ukończyłam/łem 15 lat i nie
ukończyłam/łem 30 lat)
2. OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Oświadczam, że zamieszkuję/nie zamieszkuję* (zgodnie z KC) na terenie województwa
podkarpackiego, pod adresem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.
3. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY NEET
Oświadczam, że należę/nie należę* do osób z kategorii NEET. Zgodnie z definicją przyjętą
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, za osobę z kategorii NEET uznaje się
osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
•
•
•

nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) oraz
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) oraz
nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy, nie brałam/em udziału w tego typu formie aktywizacji
finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

4. OŚWIADCZENIE OSOBY BIERNEJ ZAWODOWO
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą bierną zawodowo, tj. osobą, która nie tworzy zasobów
siły roboczej (tzn. nie pracuje1 i nie jest bezrobotna2). Osoby będące na urlopie wychowawczym
1 Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski

lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze
względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę
zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
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(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie
mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne
zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający
osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.
5. OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
Oświadczam, że nie jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (tj.
osobą, która nie pracuje, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia).
Oświadczam, że nie jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (tj.
osobą, która nie pracuje, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia)
6. OŚWIADCZENIE O NIE KWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.1
PO WER
Oświadczam, że należę / nie należę * do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1, tj.
a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym
w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii
NEET, z następujących grup docelowych:
• osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
• osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
(do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki
wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole
specjalnej),
• matki przebywające w domach samotnej matki,
• osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet
jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet
jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu
utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak
naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do
tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie
pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni
wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez
spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
2

Bezrobotni to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja
uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one
wszystkich trzech kryteriów.
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•

osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po
opuszczeniu),
• osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia
w zakładzie).
b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa
i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych
oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

7. OŚWIDCZENIE ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA I ICH RODZIN
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem ich rodziny,
tj. osobą osoby podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336, z późn.zm.) (KRUS),
zamierzającą podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem
ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.) (ZUS).

8. OŚWIADCZENIE UBOGO PRACUJĄCYCH
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą ubogo pracującą tj. to osobą, której zarobki nie
przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę) lub osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem
transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych
ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do
projektu.
9. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA UMOWĘ KRÓTKOTERMINOWĄ
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej tj.:
• zatrudnioną na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia
zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6
miesięcy
oraz
• której miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

10. OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W RAMACH UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zatrudnioną w ramach umowy cywilno – prawnej, tj.
osobą zatrudnioną w ramach umowy cywilno – prawnej, której miesięczne zarobki nie przekraczają
wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień
przystąpienia do projektu.
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11. OŚWIADCZENIE O BYCIU IMIGRANTEM
Oświadczam, że jestem/nie jestem* imigrantem, tj. osobą nieposiadającą polskiego obywatelstwa,
przybyłą lub zamierzającą przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt
czasowy i zamierzającą wykonywać pracę na terytorium Polski.
12. OŚWIADCZENIE O BYCIU REEMIGRANTEM
Oświadczam, że jestem/nie jestem* reemigrantem, tj. osobą, która przebywała za granicą Polski
przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, która zamierza powrócić do Polski lub która
przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje
chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są
również repatrianci.

13.OŚWIADCZENIE O NISKICH DOCHODACH
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą o niskich dochodach, tj. osobą posiadającą prawo do
świadczeń pieniężnych, które przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie
przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1
października 2018 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej będzie dochód nie
przekraczający kwoty 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 528 zł.

14.OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą niepełnosprawną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878).

15.OŚWIADCZENIE O POSIADANYM WYKSZTAŁCENIU
Oświadczam, że posiadam wykształcenie (należy zaznaczyć właściwe):
podstawowe (ISCED 1)
gimnazjalne (ISCED 2)
policealne (ISCED 4)

ponadgimnazjalne (ISCED 3)

wyższe (ISCED 5-8)

* niepotrzebne skreślić

…………………………………
miejscowość i data

…………………………………………………………………………
czytelny podpis Kandydata/ki
lub prawnego opiekuna w przypadku osób małoletnich
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OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI

Oświadczam, że:
1. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane
dotyczące mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych
określonych w Wytycznych monitorowania ( tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
2. W ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy i dostarczę kserokopię dokumentów potwierdzającą osiągnięcie
efektywności zatrudnieniowej lub efektywności zawodowej.

……………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………………………………
czytelny podpis Kandydata/ki
lub prawnego opiekuna w przypadku osób małoletnich
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