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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ 
o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie   

  „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie 

udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
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 niepełnosprawną posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, 

 jestem osobą w wieku 15-29 lat, 

 zamieszkuję na terenie województwa małopolskiego, 

 jestem osobą bierną zawodowo lub bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy na terenie 
województwa małopolskiego,  

 nie kształcę się tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 

 w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałem/am udziału w szkoleniu
1
 finansowanym ze środków publicznych, 

 zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Łamiemy bariery - młodzi 
niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”, 

 nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek, 

 nie posiadam gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych, 

 nie jestem osobą zarejestrowaną w KRUS, 

 nie jestem osobą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 

 nie jestem osobą objętą zatrudnieniem subsydiowanym
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 Potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie uległy zmianie. 
 
Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
…………………………………………….…...                                               …………………………….………………………………………………………………….  

       Miejscowość, data                                                            Podpis kandydata/tki na uczestnika/czkę projektu
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1 Pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy. 
2Zatrudnienie subsydiowane - ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. 
3 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

 


