Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ
W RAMACH PROJEKTU „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!”
nr projektu RPLD.08.02.01-10-0067/16
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
niniejszym oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
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Jestem osobą zamieszkującą na obszarach wiejskich województwa łódzkiego.

☐ TAK

☐ NIE

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.

Jestem osobą bierną zawodowo.

2

Jestem
osobą
bezrobotną
(zarejestrowaną
lub
niezarejestrowaną
w urzędzie pracy - w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy należy
dołączyć urzędowe zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych).
Jestem osobą w wieku 30 lat lub więcej.

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

Osoba, która w dniu, w którym przystąpiła do projektu była w wieku 30 lat lub więcej; wiek UP liczony jest na
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (weryfikacja PESEL lub na
podstawie dowodu osobistego)

Jestem osobą uczącą się na obszarze województwa łódzkiego.
Osoba ucząca się to osoba, która uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym. Kształcenie
formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym, w
formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym (należy dołączyć
zaświadczenie z uczelni o podjęciu studiów)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY:
Jestem osobą powyżej 50 roku życia.

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

Osoby, które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 50 roku życia – weryfikowane na podstawie
numeru PESEL lub dowodu osobistego.

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (dane wrażliwe)
Przykład osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej: osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0, byli
więźniowie, narkomani, osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań oraz pochodzące z obszarów
wiejskich (DEGURBA3).

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach.

☐
ODMAWIAM
☐ TAK

☐ NIE

zgodnie z DEGURB 3. Spis powiatów i gmin, z których osoby mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu dostępny jest na stronie projektu www.noweperspektywy.plusk24.pl
Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane
już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek
rodziny) nie jest uznawana za bierną zawodowo.
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Strona

1

1

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie (maksymalnie wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
ogólnokształcące/techniczne); stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu
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rozpoczęcia udziału w projekcie.
Należy dołączyć świadectwo ukończenia etapu nauki.

Jestem kobietą.

☐ TAK

☐ NIE

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności.

☐ TAK

☐ NIE

☐ TAK

☐ NIE

(należy dołączyć kopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument poświadczający stan
zdrowia potwierdzający przynależność do grupy osób niepełnosprawnych w roz. ust. z dn. 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud. ON i ust. z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psych. lub oświadczenie o przyznanym stopniu niepełnosprawności)

Jestem osobą długotrwale bezrobotną.

3

W przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy należy dołączyć urzędowe zaświadczenie
o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych

…………………………………..…………………………...
Czytelny podpis Kandydata/ki do projektu

3

- to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
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…..……………………………………
Miejscowość i data

