Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „PODKARPACKI POWER AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
Imię
Nazwisko
PESEL

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości.
……………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta Projektu
Proszę zaznaczyć informacje dotyczące Pana/Pani sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie:

Zamieszkuję (zgodnie z Kodeksem Cywilnym1) na terenie województwa podkarpackiego.

Jestem osobą w wieku 15-29 lat (tj. ukończyłem/am 15 lat i nie ukończyłem/łam 30 lat).
Jestem osobą bierną zawodowo (tzn. nie pracuję i nie jestem osobą bezrobotną), która nie jest

gotowa do podjęcia zatrudnienia i nie poszukuje pracy.
Jestem osobą pracującą, w tym:




 osobą, której łączne dochody miesięczne uzyskiwane ze wszystkich zawartych umów
o pracę oraz umów cywilno-prawnych nie przekraczają płacy minimalnej2 (ustalanej na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub która zamieszkuje
w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) na
osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (tzw. osoba uboga
pracująca3),
 osobą zatrudnioną na umowę krótkoterminową 4 lub osobą pracującą w ramach umowy
cywilnowo-prawnej, której łączne dochody miesięczne uzyskiwane ze wszystkich
zawartych umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych nie przekraczają płacy minimalnej
(ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
Jestem osobą młodą w wieku 15-29 lat, która:
a) nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo) oraz
b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) oraz

1

Zgodnie z art.25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju),
konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek – przebywania i zamiaru stałego pobytu.
2 Płaca minimalna w roku 2020 wynosi 2 600 zł brutto.
3Osoba uboga pracująca - osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – płaca minimalna w 2020 roku wynosi 2 600 zł brutto) lub osoba zamieszkująca
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. Wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej
wynosi 701 zł, dla osoby w rodzinie wynosi 528 zł).
4Osoba zatrudniona na umowę krótkoterminową – to osoba zatrudniona 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.
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c) 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). Jednocześnie oświadczam, iż nie brałem/am udziału
w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
4 tygodni.
Nie należę do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1:
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),
 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 - wywodzący się
z powyższych grup docelowych.

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.

………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………………………....................
Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu
lub opiekuna prawnego
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