Projekt „Staże zawodowe dla bezrobotnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez
ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z Fundacją im. Józefa Becka na podstawie umowy o dofinansowanie projektu
nr RPPK.07.01.00-18-0185/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie dnia 14.09.2021 r. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1
Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW
KWALIFIKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM
W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/-a:
…………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)

oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie „Staże
zawodowe dla bezrobotnych” nr RPPK.07.01.00-18-0185/20, ponieważ:
• jestem osobą w wieku powyżej 30 roku życia
• zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
• jestem osobą pozostającą poza rynkiem pracy tj. osobą bezrobotną należącą do co najmniej
jednej z grup osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
a) osobą powyżej 50 roku życia
b) osobą długotrwale bezrobotną
c) kobietą
d) osobą niepełnosprawną
e) osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych
• nie otrzymuję jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej
dofinansowanym ze środków EFS,
• nie posiadam gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych użytków
rolnych,
• nie jestem domownikiem rolnika posiadającego gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2
ha przeliczeniowych użytków rolnych,
• nie przebywam na płatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
• nie jestem objęty/-a zatrudnieniem subsydiowanym.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za zeznawanie nieprawdy lub
zatajanie prawdy, niniejszym oświadczam, że na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych do
projektu „Staże zawodowe dla bezrobotnych” nr RPPK.07.01.00-18-0185/20 dane zawarte w
oświadczeniu są zgodne z prawdą.

……………………………….…………….
Miejscowość, data

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