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OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW 

KWALIFIKOWALNOŚCI DO PROJEKTU „NOWE OTWARCIE” 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………….…………………………………………….….…… 

 

PESEL ……………..………..………..…………… oświadczam, że spełniam wymogi grupy docelowej, 

tj.: 

 Oświadczam, że jestem osobą w wieku lat 30 i więcej.   

 Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą na terenie województwa lubelskiego zgodnie                                 

z przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 Jestem osoba bezrobotną.  
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia. Niezależnie 

od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są 

zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.   

 Jestem osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy/Miejskim 

Urzędzie Pracy. 
Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia 

nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy liczonych do dnia złożenia Formularza Rekrutacyjnego do udziału w projekcie.  

 Jestem osobą bierną zawodowo.  
Oświadczam, że jestem osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).   

 Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem jego rodziny planującą rozpocząć prowadzenie 

pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Oświadczam, że jestem osobą podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, ze zm.) (KRUS), zamierzająca 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 2019 r. poz. 300, ze zm.) (ZUS). Zobowiązuję się do  przejście z systemu 

ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS.  

 Jestem osobą zameldowaną na terenie średnich miast województwa lubelskiego, w tym w szczególności 

miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
Oświadczam, że posiadam zameldowanie na terenie jednego z następujących miast: Kraśnik, Chełm, Zamość, Hrubieszów, 

Tomaszów Lubelski, Biłgoraj, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Krasnystaw, Lubartów, Łęczna, Łuków, Puławy, Świdnik. 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za złożenie nieprawdziwego 

oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż ww. informacje są zgodne ze stanem faktycznym  

i prawnym. 

 

 

 

 

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

           (miejscowość  i  data)                                                          (czytelny podpis Kandydata/Kandydatki) 

 


