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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników  

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ PROJEKTU O SPEŁNIANIU 

KRYTERIÓW KWALIFIKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W PROJEKCIE  

„MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, 
 

................................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
 

Zamieszkały/a, 
 

.................................................................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 

 
  

           

      Nr PESEL 

 
 

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

pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy składam poniższe 

oświadczenia. 

 
 

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA  
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” oświadczam, że posiadam miejsce 

zamieszkania stałe/tymczasowe* w……………………………..(miejscowość), województwo 

…………………………….przy ul. …………………. nr domu………… nr lokalu…………………………………..(w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego – art. 25 KC, Dz.U.z 2019 r. poz. 1145).; 

 

 

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

          miejscowość, data          czytelny podpis Kandydata/-ki do projektu 
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OŚWIADCZENIE O WIEKU  
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” oświadczam, że jestem osobą  

w wieku 18 – 29 lat (nieukończony 30. rok życia). 

 

 

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

          miejscowość, data          czytelny podpis Kandydata/-ki do projektu 

 
 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY 
 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” oświadczam, że jestem osobą bierną 

zawodowo/bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy* 

 

 

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

          miejscowość, data          czytelny podpis Kandydata/-ki do projektu 

 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU W MIEŚCIE ŚREDNIM LUB MIEŚCIE TRACĄCYM  
FUNKCJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” oświadczam, że zamieszkuję  / 

nie zamieszkuję  * (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) w miastach średnich lub tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze1 

 

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

          miejscowość, data          czytelny podpis Kandydata/-ki do projektu 

 

 

1
Definicja miast średnich oraz miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze - „miasta średnie - miasta powyżej 20 tys. 

mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami 
powiatów (tzw. miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze)”. W województwie podkarpackim miasta spełniające powyższą definicję 
to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 1.3.1 POWER 
 
Nie należę do grup wykluczonych z udziału w projekcie: tj. do grupy docelowej określonej dla trybu 

konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER2 

 
 
 

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

          miejscowość, data          czytelny podpis Kandydata/-ki do projektu 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY PREFERENCYJNEJ ZE WZGLĘDU 

NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” oświadczam, że jestem / nie 

jestem * osobą z niepełnosprawnościami. 

 

Jako osoba z niepełnosprawnością nie korzystam i nie będę korzystać równolegle  

z dwóch rożnych źródeł finansowania na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych  

w ramach wsparcia pomostowego, związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

– (jeśli dotyczy). 

 

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

          miejscowość, data          czytelny podpis Kandydata/-ki do projekt 

 
2 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 szkolno-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 zakłady 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 - 
wywodzący się z powyższych grup docelowych. 


