Z
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas na zmiany!”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyj
Operacyjnego
nego Województwa
Małopolskiego na lata 2014--2020,
2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2
Aktywizacja zawodowa, Typ

projektu A: Kompleksowe programy na rzecz

aktywizacji zawodowej osób po
pozostających bez pracy
Ja niżej podpisany/-a:
…………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko składającego/
składającego/-cej
cej oświadczenie)
Zamieszkały/a:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr do
domu/mieszkania)
mu/mieszkania)
Numer PESEL:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam,
iż akceptuję warunki uczestnictwa i deklaruję udział w projekcie pt. „Czas na zmiany!”,
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,

realizowanym

przez

Fundacje

MultiRegion

ul.

Wiel
Wielopolska

23,

39-200 Dębica
Równocześnie oświadczam, że:
 zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zobowiązuję się
do wypełniania jego zapisów,
 spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekc
projekcie,
zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, tj.:
jestem osobą w wieku powyżej 30 lat1

1

oznacza osobę, która w dniu przystąpienia do projektu i otrzymania pierwszej formy wsparcia ukończyła co najmniej 30 rok życi
życia. Wiek
uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Projekt „Czas na zmiany!” jest współfinansowany
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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zamieszkuję na terenie powiatów: miasta Tarnowa, tarnowskiego, brzeskiego
lub dąbrowskiego w woj. małopolskim,



jestem osobą pozostającą bez pracy, w tym2:
 osobą
bą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 osobą bezrobotną niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 osobą bierną zawodowo,



nie biorę udziału w innym projekcie realizowanym w tym samym czasie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,
2014
w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają
do osiągnięcia tego samego celu/korzyści



jestem byłym Uczestnikiem/
Uczestnikiem/-czką
czką projektu z zakresu włączenia społecznego
realizowanego w ramach 9 osi R
RPO WM 2014-20203
 tak
 nie



jestem właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomośc
nieruchomości
rolnej/domownikiem spełniającym definicję osoby bezrobotnej określoną w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 tak
 nie
 nie dotyczy



należę do min. jednej z poniższych grup4:
 osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby o niskich kwalifikacjach,
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 kobiety,

2

Zaznacz właściwe
zaznacz właściwe
4
zaznaczyć właściwe
3

Projekt „Czas na zmiany!” jest współfinansowany
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 bezrobotni mężczyźni w wieku 30
30-49 lat5 (nie należący do w/w grup, których
sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza) – max. 20% ogółu bezrobotnych
objętych wsparciem w projekcie,
Potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie uległy zmianie.

……………………………

………………………………
……………………………

Miejscowość, data

Podpis kandydata/-ki
kandydata/
na uczestnika/-czkę
uczestnika/
projektu

przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 ro
roku
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR, wyda
wydatki
tki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą
kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową
w ramach PI 8i

Projekt „Czas na zmiany!” jest współfinansowany
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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