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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” 

 
 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 
w ramach projektu 

„MŁODZI AKTYWNI BEZ BARIER” 

nr projektu: POWR.01.02.01-18-0024/18 

 
 

Uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zwarte w formularzu zgłoszeniowym potwierdzające 

spełnienie przeze mnie kryteriów grupy docelowej uległy / nie uległy* zmianie i są zgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym: 

 

Jestem osobą zamieszkującą1 w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie 

województwa podkarpackiego:  
□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą w wieku 18-29 lat2 □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu Przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie 
województwa podkarpackiego 

• Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 

Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy3 □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy4  □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną5 : 

• osoby poniżej 25 roku życia – osoby bezrobotne przez okres ponad 6 miesięcy; 

• osoby powyżej 25 roku życia (25+) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy.   

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą bierną zawodowo6  □  Tak  □ Nie 

NIE UCZESTNICZE w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym7 □  Tak  □ Nie 

W ciągu ostatnich 4 tygodni NIE SZKOLIŁEM/AM się w zajęciach pozaszkolnych8 □  Tak  □ Nie 

                                                           
*- niepotrzebne przekreślić 
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NIE NALEŻĘ do którejkolwiek z poniżej wymienionych grup docelowych (objętych 
wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1) tj: 

a) osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji 
pieczy), 

b) osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki 
socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu), 

c) osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze i specjalne 
ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), 

d) osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat, po zakończeniu 
nauki w szkole specjalnej), 

e) matek, przebywających w domach samotnej matki, 
f) osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 
g) osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po 

opuszczeniu), 
h) osób, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu pracy w 

zakładzie). 

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą należącą do kategorii NEET (zgodnie z definicją POWER 2014-2020)9             □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą pracującą10 

W przypadku „Tak” proszę napisać nazwę firmy, rodzaj i termin umowy 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

□  Tak  □ Nie 

Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika 11  □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą, która korzystała ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego, 

realizowanego w ramach celu temat 9 w RPO 12 □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami 13 □  Tak  □ Nie 

Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu: 
□Lekkim   □Umiarkowanym                   

□ Znacznym 

 
 
W przypadku zmiany danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym prosimy o wypisanie zaistniałych zmian: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
…..……………………………………… 
      Miejscowość i data 

 
        ……………………………………………… 
Czytelny podpis Uczestniczka/czki projektu 
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1 Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa  
z zamiarem stałego pobytu. 
2 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
3 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która nie 
jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby 
biernie zawodowe, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie obierają świadczeń 
z tytułu urlopu). 
4 Osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. 
5 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 
zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dot. dorosłych tj. osób w wieku 25 lat lub więcej. 
6 Zgodnie ze Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, stanowiącą Załącznik nr 2 do Wytycznych w 
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: osoby bierne 
zawodowo należy interpretować zgodnie z definicją wskaźnika liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie, tj. bierni zawodowo to 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). Status na rynku pracy jest 
określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
7 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 doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 
8 Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowych ze 
środków publicznych. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, 
należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 
ostatnich 4 tygodni. 
9 Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest 
osoba bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w 
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).  
10 Osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub 
korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek, które chwilowo 
nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 
11 Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny to osoby 
podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn.zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność 
pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.) (ZUS). 
12 Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. 
Integracja społeczna; CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (9iAktywne 
włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie; 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym; 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia). 

13 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia (należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności). 


