Załącznik nr 3 do umowy Uczestnictwa
Oświadczenie potwierdzające spełnienie
kryterium grupy docelowej

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
„Kompleksowy Program Aktywizacji Zawodowej”
Dane osobowe:
Imię
Nazwisko
PESEL lub data urodzenia1
Płeć

□ Kobieta

□ Mężczyzna

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia Organizator
Oświadczam, iż:
1. jestem osobą powyżej 29 roku życia pozostającą bez zatrudnienia oraz należę do grupy osób
defaworyzowanych na rynku pracy tj spełniam co najmniej jedno z poniższych kryteriów (zaznaczyć
prawidłowe odpowiedzi):
osoba powyżej 50 roku życia
osoba z niepełnosprawnościami
osoba długotrwale bezrobotna
osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych
kobieta
2.

jestem/nie jestem osobą zamieszkałą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego2) na terenie woj.
wielkopolskiego

3.

Jestem osobą (zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi):
osobą bezrobotną3 zarejestrowaną w urzędzie pracy
bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy
długotrwale bezrobotną4
bierną zawodowo5,
4. nie jestem

a)

1
2

właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), o powierzchni użytków

Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.

Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
3
Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: osoby zarejestrowane jako
bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w
dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie
4
Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku: młodzież (6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
5
Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków
rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
b) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych
produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim
gospodarstwie,

…………………………..
Miejscowość i data

……………………………………..
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje 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.

…………………………..
Miejscowość i data

..……………….……………………………………..
Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu

