
Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

                

 
 

 

Projekt „Siła Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie 

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0089/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW 

KWALIFIKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE 

 
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: 

− jestem osobą w wieku powyżej 30 lat i więcej, 

− zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

− jestem osobą bez pracy, należącą do: ( uwaga: należy zaznaczyć właściwe) 

 osób biernych zawodowo będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 

 osób bezrobotnych zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 

 mężczyzn bezrobotnych w wieku 30 - 49 lat zarejestrowanych lub niezarejestrowanych  

w  Powiatowym Urzędzie Pracy, 

 rolników lub członków rodziny rolnika zarejestrowanych jako bezrobotnych  

w Powiatowym Urzędów Pracy mający gospodarstwo do 2 ha (tj. osób, które zadeklarują 

przejście z systemu KRUS do ZUS po zarejestrowaniu działalności)1, 

− nie posiadam gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowego użytków 

rolnych, 

− nie posiadam aktywnego wpisu do CEIDG jako przedsiębiorca oraz nie jestem 

zarejestrowany/a jako przedsiębiorca w KRS i nie prowadzę działalności na podstawie 

odrębnych przepisów. 

− zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w 

art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);  

− jestem osobą, która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych 

oraz przystąpienia do projektu „Siła Przedsiębiorczości” nie posiadała wpisu do CEIDG, nie 

była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako przedsiębiorca i nie prowadziła 

działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacka, 

komornicza lub oświatowa). 

− Jestem osobą, która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych 

oraz przystąpienia do projektu „Siła Przedsiębiorczości” nie zawiesiła lub nie miała 

zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne 

z prawdą.  

 

 

…………………………………..                                .………………………………………………… 

Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)                         Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 
1 Niewłaściwe przekreślić 


