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

Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu

OŚWIADCZENIE O ZOBOWIĄZANIU DO POINFORMOWANIA
o podjęciu zatrudnienia i otrzymaniu oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania
zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu w ramach Projektu: „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 i nazwisko składającego/ej oświadczenie)

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

w związku z przystąpieniem do Projektu „Wsparcie młodych na podkarpackim rynku pracy”
oświadczam, że zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w Projekcie:
 w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w Projekcie, przekazać Beneficjentowi –
Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., informacje i dane (w tym dokumenty)
dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie, tj. dotyczące:
a) uzyskania, po zdanym egzaminie certyfikatu/zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji, (certyfikat/zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji)
b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po
opuszczeniu programu (kopia oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania
zawodowego, stażu lub oświadczenia podpisanego przez UP potwierdzającego osiągnięty rezultat
- w przypadku braku możliwości przedstawienia kopii ofert); oferta powinna wskazywać okres na
jaki oferent jest gotowy do zawarcia umowy z Uczestnikiem/Uczestniczką
c) podjęcia kształcenia/szkolenia lub uzyskania kwalifikacji lub pracy - łącznie z pracującymi na
własny rachunek
(kopia dokumentów potwierdzających fakt podjęcia przez UP
kształcenia/szkolenia lub uzyskania kwalifikacji lub pracy - łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
d) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
e) poszukiwania pracy (poprzez PUP, samodzielnie).

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl
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 w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Beneficjentowi –
Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sp. z o.o., dane oraz dokumenty dotyczące mojej
sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) umowę o pracę na 3 miesiące i min. ½ etatu, lub
b) umowę cywilnoprawną na minimum 3 miesiące (o wartości minimalnej 3 x min.
wynagrodzenie) lub
c) wydruk z CEIDG potwierdzający podjęcie działalności gospodarczej.
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………………………………………

………………………………………….…..…

Miejscowość, data

Czytelny podpis Kandydata/-ki
1
na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu

W przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis Opiekuna prawnego.
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