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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie 

 

Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów premiujących 

w ramach projektu: „Daj sobie szanse już dziś!” nr RPPK.07.01.00-18-0054/20 

 

Imię ( imiona)  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia1  

                                                           
1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.*niewłaściwe skreślić 

Oświadczam ,że:( należy zaznaczyć „X” we właściwym polu) 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami w stopniu: 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
(Należy wpisać stopień niepełnosprawności) 

❑ TAK ❑ NIE 

(jako załącznik przedkładam 

orzeczenie o niepełnosprawności 

/dokument poświadczający stan 

zdrowia) 

Jestem kobietą  
❑ TAK           ❑ NIE 

Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej 
Mam ukończony 50 rok życia. 

❑ TAK           ❑ NIE 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną 
Jestem osobą w wieku poniżej 25 roku życia, która jest osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres co 

najmniej 6 m-cy lub osobą w wieku 25 lat i więcej, która jest osobą bezrobotną nieprzerwanie przez 

okres co najmniej 12 m-cy, 

❑ TAK ❑ NIE 

(jako załącznik przedkładam 

zaświadczenie z PUP i ZUS) 

Posiadam niskie kwalifikacje – wykształcenie do ISCED 3 włącznie 
❑ TAK           ❑ NIE 

Jestem rolnikiem lub członkiem rodziny rolnika podlegającym ubezp. 

emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (do 

wysokości 2 ha przeliczeniowych), chcącym odejść z rolnictwa  

❑ TAK❑ NIE  

(jako załącznik przedkładam 

zaświadczenie z KRUS) 

Jestem rodzicem /opiekunem prawnym posiadającym, co najmniej 3 dzieci  

w wieku do 18 r.ż. 

❑ TAK  ❑ NIE 

(jako załącznik przedkładam 

zaświadczenie z MOPS/GOPS) 

Jestem osobą zamieszkującą na obszarach miast średnich 

Miasta średnie – miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą 

ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów. W Województwie Podkarpackim miasta 

spełniające powyższą definicję to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, 

Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg 

❑ TAK ❑ NIE 
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…………………………………………..………………… 

                                                                                                                                            (data i czytelny podpis kandydata/tki projektu) 

Jestem byłym uczestnikiem projektów CT 9 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Proszę podać nazwę  i numer projektu 

❑ TAK ❑ NIE 

 


