Projekt pt. „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET” realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Poddziałania 1.2.1
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ
o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
„Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego NEET”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ja niżej podpisany/a:
…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)

Zamieszkały/-a:
…………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Numer PESEL: ……………………………………………………………………………………….
oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:
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jestem osobą w wieku 15-29 lat,
zamieszkuję na terenie województwa mazowieckiego
jestem osobą bierną zawodowo spełniającą definicję NEET1,
nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek,
nie posiadam gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych,
nie jestem osobą zarejestrowaną w KRUS,
nie jestem osobą na urlopie macierzyńskim,
nie jestem osobą na urlopie rodzicielskim,
nie jestem osobą objętą zatrudnieniem subsydiowanym 2,
nie jestem osobą z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
nie jestem matką opuszczającą pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
nie jestem absolwentem młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 2 lat
po ich opuszczeniu),
nie jestem absolwentem specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do
2 lat po ich opuszczeniu),
nie jestem absolwentem szkoły specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
nie jestem matką przebywającą w domu samotnej matki,
nie jestem osobą opuszczającą zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po ich opuszczeniu),
nie jestem osobą, opuszczającą zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po ich opuszczeniu),
nie jestem osobą, opuszczającą zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),
zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Mazowieckie CENTRUM ROZWOJU Zawodowego
NEET”.

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą
i z okazanym dowodem tożsamości.

…………………………….………………………
Miejscowość, data

……………………………………………….
Podpis kandydata/tki na uczestnika/czkę projektu3

1. Osoba z kategorii NEET (ang. not in employment, education or training) - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą
w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się
(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET,
weryfikuje się, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4
tygodni).
2. Zatrudnienie subsydiowane - ma na celu aktywizację osób poprzez refundację pracodawcom kosztów ich zatrudnienia
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
3. W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna
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