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Załącznik nr 2 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ
O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE „STATUS: AKTYWNY 30+”

Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)

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

Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:








jestem osobą w wieku powyżej 30 lat,
jestem osobą bezrobotną1 lub jestem osobą bierną zawodowo2,
zamieszkuję na terenie powiatów: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki,
nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020,
nie jestem osobą pracującą, nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem osobą zarejestrowaną w KRUS,
zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „STATUS: AKTYWNY 30+”.

Ja, niżej podpisany/-a, świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), oświadczam, że dane
zawarte w niniejszym Oświadczeniu, są zgodne z prawdą i aktualne.

..........................................
Miejscowość, data

......................................................................................................
Czytelny podpis Kandydata/tki na Uczestnika/czkę projektu

1

Osoba bezrobotna - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi
są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają
świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera
świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych
wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.
2Osoba bierna zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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 już 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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