Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/TKI NA UCZESTNIKA/CZKĘ PROJEKTU
o spełnieniu kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie
„Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia dla osób młodych z
województwa podkarpackiego”

Tytuł projektu
Miejsce organizacji
Okres realizacji

Woj. Podkarpackie
od

02.01.2019

do

29.02.2020

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY/A OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie)

Zamieszkały/a:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ (proszę zaznaczyć informacje
zgodne z prawdą):

 Jestem osobą w wieku od 18 do 29 roku życia,
 Zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z definicją Kodeksu Cywilnego),
 Jestem osobą pracującą, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej1,
 Jestem osobą pracującą, zamieszkującą w gospodarstwie domowym w którym dochody

nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

 Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy krótkoterminowej2,
 Nie jestem rolnikiem lub domownikiem rolnika, nie jestem ubezpieczony/a w KRUS,
 Jestem osobą nie uczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie: „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia dla
osób młodych z województwa podkarpackiego”.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o każdej zmianie statusu na rynku pracy, która może
wpłynąć na spełnianie przezemnie wymogów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie (w tym m.in. o zgłoszeniu do
ubezpieczenia w KRUS).
Oświadczam także, że wszelkie podane przezemnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne z prawdą i podlegają weryfikacji
przez pracownika firmy Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, gdy Uczestnik/czka
złoży niezgodne z prawdą oświadczenia zostanie skreślony/a z listy Uczestników i zobowiązany/a do zwrotu kosztów
poniesionych w związku z dotychczasowym udziałem w projekcie.
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie
prawdy niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.

(miejscowość, data)

(CZYTELNY podpis Kandydata/tki na Uczestnika/-czkę Projektu)

1

Ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.
Osoba zatrudniona na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w
okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
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