Projekt „Wsparcie młodych na podkarpackim rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH
związanych z udziałem w Projekcie „Wsparcie młodych na podkarpackim rynku pracy”
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy, 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię (imiona) i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Adres zamieszkania: miejscowość, kod, ulica, nr domu/mieszkania)

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w Projekcie (potwierdzić
zaznaczając X):


Jestem osobą w wieku 15-29 lat1



Jestem osobą bierną zawodowo spełniającą definicję NEET2 / osobą bezrobotną
niezarejestrowaną w PUP spełniającą definicję NETT3



Zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego



Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek



Bezpłatnie nie pomagam osobie prowadzącej działalność gospodarczą



Nie jestem osobą zarejestrowaną w KRUS



Nie jestem ubezpieczony/-a w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – DZ.U. 2016 r., poz.277)

1

Osoba w wieku do 29 lat – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie nie miała ukończonych 30 lat (do dnia 30 urodzin)
Osoba z kategorii NEET– osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna
zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub udoskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET,
weryfikuje się, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich czterech
tygodni).
3
Niewłaściwe skreślić. Sposób zaznaczenia: bierną zawodowo spełniającą definicję NEET3 / osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP
spełniającą definicję NETT3l albo bierną zawodowo spełniającą definicję NEET3 / osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP spełniającą
definicję NETT3
2
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Nie jestem ubezpieczony/-a w KRUS jako rolnik, ani nie pracuję w gospodarstwie rolnym w
celu uzyskania dochodu



Nie jestem osobą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim



Nie jestem osobą objętą zatrudnieniem subsydiowanym4



Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Projektu: „Wsparcie młodych na podkarpackim rynku
pracy” i akceptuję jego postanowienia

Uprzedzony/Uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że wyżej podane
informacje są zgodne z prawdą.

………………………………………

………………………………………….…..…

Miejscowość, data

Czytelny podpis Kandydata/-ki
5
na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu

4

Zatrudnienie subsydiowane – ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
5
W przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis Opiekuna prawnego.
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