
 

 

 

OŚWIADCZENIE  
SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU 
„Szkolenie – staż – etat - edycja II” RPPK.07.01.00-18-0148/18 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że: 

 zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję zapisy tego dokumentu, 

 wszystkie podane przeze mnie informacje w Formularzu rekrutacyjnym i oświadczeniu/ach są prawdziwe  
i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione 
instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod 
względem ich zgodności z prawdą, 

 zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Szkolenie – staż – etat - edycja II” RPPK.07.01.00-18  
-0148/18 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam zgodę na uczestnictwo w nim, 

 zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie: 

 jestem osobą długotrwale bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,  

 jestem osobą w wieku powyżej 29 lat tj. osobą, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończone 
30 lat, 

 zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

 nie jestem osobą bierną zawodowo, 

 nie prowadzę działalności gospodarczej, nie jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, 

 nie jestem rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS posiadającym 2 lub więcej hektary 
przeliczeniowe gruntu. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne  

z prawdą. 
 
………………………………………………………………                                                                             …………………………………..……………………………………….. 

        miejscowość i data                                                                                                                   czytelny podpis Kandydata 
 

OŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI POZOSTAWANIA BEZ PRACY 
„Szkolenie – staż – etat - edycja II” RPPK.07.01.00-18-0148/18 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną: 

  niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 

ostatnich 12 miesięcy; 

  zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna przez okres ponad ostatnich 12 miesięcy; 

  zarejestrowaną w  Powiatowym Urzędzie Pracy od dnia ………………………………………, ale pozostającą bez pracy od 

       dnia ………………………………. 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
 
………………………………………………………………                                                                             …………………………………..……………………………………….. 

        miejscowość i data                                                                                                                   czytelny podpis Kandydata 
 


