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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 „Aktywni 30+” nr RPMP.08.02.00-12-0030/20 

W związku z przystąpieniem do projektu „Aktywni 30+” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: 
Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, realizowanego przez WKK Szkolenia i Edukacja sp. z 
o. o. w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r. oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa i deklaruję 
udział w ww. projekcie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Wyrażam wolę udziału w ww. projekcie i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału 

w nim; 
2. Oświadczam, że zapoznał/am/em się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam swoje 

prawa i obowiązki z niego wynikające; 
3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału we wskazanym 

projekcie, tj.(proszę zaznaczyć odpowiednie): 

 Oświadczam, że jestem osobą w wieku 30 lat i więcej 

 

Oświadczam, że jestem osobą z obszaru powiatów województwa małopolskiego, w których 
wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa małopolskiego, tj. suski, 
wielicki, m. Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, 
tarnowski, limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski. 

 Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną 

 Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 

 Oświadczam, że nie pracuję 

 Oświadczam, że nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna 

 Oświadczam, że nie poszukuję aktywnie zatrudnienia 

 Oświadczam, że nie jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia 

 Oświadczam, że jestem osobą w wieku 50 lat i więcej 

 Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach 

 Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnością 

 
Oświadczam, ze zamieszkuję na obszarze jednego z miast średnich woj. małopolskiego, tj.: 
Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, Olkusz, Oświęcim, Tarnów, 
Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane 

 Oświadczam, że zamieszkuję na obszarze objętym rewitalizacją na obszarze Miasta Nowy Targ 

4. Dane zawarte w złożonym przeze mnie formularzu zgłoszeniowym są aktualne (w tym dane dotyczące 
statusu na rynku pracy). W przypadku zmiany danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie, 
pisemnie powiadomić o tym fakcie zespół projektowy; 

5. Został/am/em poinformowan/a/y, że niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

6. Zobowiązuję się do przekazania zespołowi projektowemu w terminie do 4 tygodni po zakończeniu 
udziału w projekcie danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy oraz informacji nt. uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

7. Zobowiązuję się do przekazania zespołowi projektowemu w terminie do 4 tygodni po zakończeniu 
udziału w projekcie danych dotyczących mojego statusu na rynku pracy; 

8. Przyjmuję do wiadomości pouczenie, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuje 
do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnioną instytucję (np. urząd kontroli skarbowe) na 
podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 

 

 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis uczestnika lub opiekuna prawnego  
 

 


