Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników do projektu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy
docelowej

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………..…………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny o następującym brzmieniu „Kto składając zeznanie mające służyd
za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat”
oświadczam, że:

Treść oświadczenia

1.

Jestem osobą bezrobotną1 zarejestrowaną we właściwym dla miejsca
zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy

2.

Jestem osobą bezrobotną2 niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy

3.

Jestem osobą bierną zawodowo3

4.

Jestem osobą w wieku 30 lat i więcej4

6.

Jestem osobą powyżej 50 roku życia5

7.

Jestem kobietą

8.

Jestem osobą z niepełnosprawnościami6

9.

Jestem osobą długotrwale bezrobotną7

10.

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach8

……………………………………………..
Miejscowośd i data
1

Zaznaczyć „X” jeśli
dotyczy

Lp.

………………………………..…………………
Czytelny podpis

Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 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. Definicja nie
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyoskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeo z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w
rozumieniu Wytycznych.
2
j.w.
3
Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy
jako osoby bezrobotne a ponadto nie są gotowe do podjęcia pracy oraz nie poszukują aktywnie zatrudnienia), np. studenci studiów dziennych uznawani
są za osoby bierne zawodowo.
4
Osoba w wieku 30 lat i więcej - osoba, która w dniu, w którym przystąpiła do projektu były w wieku 30 lat lub więcej (od dnia 30 urodzin). Wiek UP
liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
5
Osoba powyżej 50 roku życia - osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukooczone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek UP liczony jest
na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
6
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
7
Osoby długotrwale bezrobotne stanowią osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) zgodnie ze Wspólną Listą
Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięd z udziałem środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
8
Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie zasadnicze
zawodowe lub średnie ogólnokształcące/techniczne); stopieo uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

