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Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia młodych 4” 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW UDZIAŁU W PROJEKCIE 

W związku z chęcią przystąpienie do projektu „Akademia młodych 4” oświadczam, że1: 

 jestem osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy; 

 nie jestem osobą pracującą 

 nie jestem osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy; 

 nie jestem uczestnikiem innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz 
którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności 
projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2 oraz 
Działania 5.6 RPO WP; 

 jestem zdolna/y do udziału w projekcie, w tym udziału w szkoleniu zawodowym i/lub odbycia stażu 
przyuczającego do pracy w zawodzie; 

 mam miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu 
bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego; 

 nie należę do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osób z grupy określonej dla trybu 
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.  

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

b) osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

(do 2 lat po opuszczeniu), 

c) osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze 

(do 2 lat po opuszczeniu), 

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

specjalnej), 

e) matki przebywające w domach samotnej matki, 

f) osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu) 

g) osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 

h) osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w 

zakładzie). 

w tym 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 grup wskazanych w lit. od a do h 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje 

(np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod 

względem ich zgodności z prawdą. 
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1 Zaznaczyć X lub V tylko te punkty, które dotyczą osoby składającej oświadczenie.  


