Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez
ISOFT Grzegorz Lasek, ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.07.00-180003/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 - Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH
NA DZIEŃ ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja niżej podpisana/y,
Imię/ Imiona
Nazwisko
PESEL
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, oświadczam, że na dzień
podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”,
nr projektu RPPK.07.07.00-18-0003/20, tj. na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie:


moje dane personalne oraz teleadresowe zawarte w Formularzu rekrutacyjnym do projektu „Inkubator
sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” nie uległy zmianie,



mój status na rynku pracy i przynależność do grupy docelowej projektu zawarte w Formularzu
rekrutacyjnym do projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” oraz
w Oświadczeniach złożonych w ww. formularzu nie uległy zmianie, tj.:

Jestem osobą w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin)1
Zamieszkuję w woj. podkarpackim (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) 2
Zamieszkuję teren Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym)3
Posiadam status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo 4 będącej w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:5
Osoba w wieku 50 lat i więcej6
Osoba długotrwale bezrobotna7
Osoba z niepełnosprawnościami8
Osoba o niskich kwalifikacjach9
Kobieta
1

Osoba, która w dniu przystąpienia do projektu miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin). Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia
i ustalany na dzień przystąpienia do projektu.
2 Miejsce zamieszkania tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu.
3 teren Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje gminy: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna,
Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina
Trzebownisko, Gmina Tyczyn.
4 Niepotrzebne skreślić.
5 Zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Kandydata.
6 Osoba, która w dniu przystąpienia do projektu miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty
urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do projektu.
7 Osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
8 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, a także osoba
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878,
z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona dokumentem poświadczającym stan zdrowia przez lekarza – orzeczenie o stanie
zdrowia lub opinia.
9 Osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Jest to wykształcenie maksymalnie średnie tj.
liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła
zawodowa.
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Bezrobotny Mężczyzna w wieku 30-49 lat, nie będący w trudnej sytuacji na rynku pracy10
Rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający
ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarejestrowani jako
bezrobotni w PUP, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający
odejść z rolnictwa
Osoba, która nie posiadała aktywnego wpisu do CEIDG, nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w KRS
oraz nie prowadziła działalność gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu


informacje zawarte w oświadczeniach stanowiących załączniki do Formularza rekrutacyjnego nie uległy
zmianie.

………………………….…...………… …………….………………………………………………………………………
Miejscowość, data
Czytelny podpis kandydata/-ki na uczestnika projektu

10

Osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to: osoba w wieku 50 lat i więcej, osoba długotrwale bezrobotna, osoba
z niepełnosprawnościami, osoba o niskich kwalifikacjach, kobieta.
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