
 

 
 
Zał. nr 2 do regulaminu projektu „Rozwiń swoje możliwości” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA I OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW  KWALIIKUJĄCYCH DO 

UDZIAŁU W PROJEKCIE „Rozwiń swoje możliwości” 

w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Ja niżej podpisana/y:  

 

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

(imię i nazwisko składającej/-go oświadczenie) 

 

Zamieszkała/ły:………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr budynku/lokalu) 

Numer PESESEL …………………………………………………………………………………………………………… 

deklaruję uczestnictwo w projekcie „Rozwiń swoje możliwości” realizowanym przez Fundację KTO 

Kultura – Troska - Otwartość wraz z partnerem: CONSULTING STĘP ANNA BACA. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przyjętych kryteriach kwalifikujących do udziału w 

projekcie i oświadczam, że spełniam te kryteria tj.: 

 □   jestem osobą w wieku 30 lat i więcej,  

□   zamieszkuję na terenie województwa małopolskiego, 

□    jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,  

□ znajduję się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: jestem kobietą / osobą niepełnosprawną / 

osobą po 50 roku życia / osobą długotrwale bezrobotną / osobą o niskich kwalifikacjach1 

□ nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 

2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia 

tego samego celu/korzyści.  

 

 

               …..……………………………………… 

 

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

  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS  
UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 



 

 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami uczestnictwa w Projekcie oraz 
akceptuję warunki uczestnictwa zapisane w REGULAMINIE PROJEKTU. 

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

2. Oświadczam, że zostałam/em uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej 
z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych i 
zgłoszeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż projekt „Rozwiń swoje możliwości” 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 
Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa  

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

 

4. Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie 
oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych 
uczestników.  
 

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

5. Oświadczam, że w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zamieszkuję na terenie 
województwa małopolskiego 

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 



 

 

6. a) Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

lub 

 

b) Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP/ 

niezarejestrowaną w PUP2 

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

 

7. Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną o stopniu 

lekkim/umiarkowanym/znacznym3 

  

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

8. Oświadczam, że nie jestem uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym 

czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia są tego 

samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści. 

  

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

  

9. Oświadczam, że jestem osobą, która opiekuje się osobami zależnymi  

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

 

10. Oświadczam, że jestem osobą, która opiekuje się co najmniej 2 dzieci. 

 

………………………….………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu 

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić. W przypadku osób zarejestrowanych w PUP należy dostarczyć stosowne zaświadczenie. 
3 Niepotrzebne skreślić 


