
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „W drodze po sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z  LOOTUS Joanna Jędrzejowska na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr 

POWR.01.02.01-18-0005/21-00 z dnia 04.03.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego  

Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH  

GRUPY DOCELOWEJ 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………… 
                                                        (Imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

 
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za zeznawanie 

nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że na dzień składania dokumentów 

rekrutacyjnych do projektu pn. „W drodze po sukces” POWR.01.02.01-18-0005/20 

spełniam wymogi kwalifikacyjne grupy docelowej związane z udziałem w projekcie tj.: 

• jestem osobą w wieku 18-29 lat; 

• jestem osobą bezrobotną (gotową do podjęcia pracy, aktywnie poszukująca pracy) 

niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy;  

• jestem osobą fizyczną zamieszkującą lub uczącą się na obszarze województwa 

podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 

• jestem osobą nieuczestniczącą w innym projekcie aktywizacji zawodowej 

dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

• nie należę do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 

1.3.11 

 
1 Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to: 

Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych: 
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy) 
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po 
opuszczeniu)  
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat 
po opuszczeniu)  
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)  
- matki przebywające w domach samotnej matki 
- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)  
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu)  
- osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie) 
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. 
Ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-
prawnych – wywodzących się z powyższych grup docelowych 
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• zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją 

określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2021 r. poz. 162, 2105, z 2022 r. poz. 24.); 

• jestem osobą, która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów 

rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu pn. „W drodze po sukces” nie 

posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie 

była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadziła działalności na 

podstawie odrębnych przepisów (np. działalność adwokacka, komornicza lub 

oświatowa). 

 

 

………………………………… 
         (Miejscowość i data) 

 
………………………………………… 

                                                                                    ( Czytelny podpis Kandydata/ki 
                                                                                      na Uczestnika/czkę projektu)                              

 


