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Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów 
kwalifikowalności wraz z załącznikami 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA 
KRYTERIÓW FORMALNYCH oraz KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH 

 

Ja niżej podpisany/a 

.……………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że spełniam następujące kryteria formalne oraz dostarczę 

odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość danych, jeśli takowe będą 

wymagane: 

1. mam powyżej 30 lat i więcej: …………..... lat (wpisać wiek Uczestnika 

Projektu w momencie rozpoczęcia udziału  

w projekcie) 

2. zamieszkuję na terenie województwa Małopolskiego1: (właściwe 
zaznaczyć X)        
     □ tak  

                □  nie 

3. jestem osobą: (właściwe zaznaczyć X)   

□ bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy2 od dnia 

……………..……….. 

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 
aktywnie oszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one 
wszystkich trzech kryteriów. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w 
rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są wykazywane jako osoby bezrobotne. 
 

                                                           
1  Zamieszkuję teren jednego z powiatów: suski, wielicki, tarnowski, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański,    

dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, limanowski, olkuski;  
lub też jestem mieszkańcem jednego z miast: Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, 
Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka oraz Zakopane. 

 
2 W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymagane zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy  

o pozostawaniu w    rejestrze 
3 tj: Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka 

oraz Zakopane. 
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□ bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy 

 

□ bierną zawodowo  

 
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych 
uznawani są za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym 
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już 
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie 
prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
 

□ bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat   

 
 

4.  brak uczestnictwa w tożsamym projekcie w ramach RPO WM 2014-2020 
w tym samym czasie: 

□ tak   

□ nie 

Ponadto jestem osobą: (właściwe zaznaczyć X)   

□  która zakończyła udział w projekcie z zakresu włączenia społecznego 

realizowanego w ramach  

    Osi 9 RPO MW  

□ mieszkającą na terenie wybranych miast średnich województwa 
małopolskiego3 

□ zamieszkującą obszary objęte programem rewitalizacji  

□ bez kwalifikacji zawodowych 

   □ bez udokumentowanego stażu pracy  

 

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 data                                              Czytelny podpis Uczestnika Projektu 


