
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKUJĄCYCH 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 
„Szansa na lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” 

 
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* : 

 jestem osobą w wieku 15 – 29 lat, 

 zamieszkuję na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, 

 jestem osobą bierną zawodowo spełniającą definicję NEET1, 

 nie jestem osobą należącą do grupy NEET określonej w 1.3.1 PO WER2, 

 zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Szansa na 

lepszy start – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”. 

 
* Należy zaznaczyć odpowiednie pole poprzez postawienie znaku X. 

 

Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe 

są zgodne z prawdą. 

 

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

młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy 

zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków 

pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, 

którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej; 2)matki 

opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);3) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii (do roku po opuszczeniu); 4)absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do 

roku po opuszczeniu); 5)matki przebywające w domach samotnej matki; 6) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku 

po opuszczeniu). 

3 
W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

 

 

Biuro projektu: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław 

tel. : 780 117 889, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl 
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