OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PROJEKCIE
„Od Aktywności do Zatrudnienia - kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo”

Ja niżej podpisana/y
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
niniejszym oświadczam, iż od dnia: ……………………………………. jestem uczestnikiem projektu: „Od Aktywności
do Zatrudnienia kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo” realizowanym przez
J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni.

Wyrażam chęć uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach Osi Priorytetu VII: Konkurencyjny rynek
pracy, Działanie 07.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, zgodnie z umową nr RPOP.07.02.00-160001/16-00 z dnia 03.08.2017r.
Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria rekrutacji dotyczące Uczestnika Projektu, co oznacza że:




jestem osobą dorosłą powyżej 29 roku życia, osobą fizyczną mieszkającą w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego w województwie opolskim – na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego,
głubczyckiego, namysłowskiego.
pozostaję bez zatrudnienia, znajduję się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
należę do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne,
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia, migranci powrotni i imigranci.

Ponadto oświadczam, że:
•
•
•
•

zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego warunki;
oświadczam, że z własnej inicjatywy wyrażam chęć udziału we wszystkich formach wsparcia
tj. poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.
zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń i jednocześnie
potwierdzam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
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Na podstawie § 9 pkt 1,2 Regulaminu uczestnictwa w projekcie zobowiązuję się do przekazania w terminie
do 4 tygodni oraz do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie danych potrzebnych do wyliczenia
wskaźników rezultatu bezpośredniego (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) oraz
w razie potrzeby wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania i po zakończeniu.
W przypadku podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w trakcie uczestnictwa w projekcie w okresie do
4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym zakończył
się udział w projekcie, zobowiązuję się niezwłocznie dostarczyć do biura projektu jeden z wymienionych niżej
dokumentów:
1)
kopii umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem
2)
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
3)
zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych
z powodu podjęcia pracy,
4)
zaświadczeń wydanych przez ZUS, Urząd Skarbowy,
5)
zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz
z dowodem opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
niezbędnych dla celów rekrutacji i realizacji projektu (w tym: udzielenia wsparcia, ewaluacji, kontroli,
monitoringu i sprawozdawczości) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)

………………………………………………………

………………………………………………

miejscowość, data

czytelny podpis
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