Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników

Oświadczenie potencjalnego Uczestnika projektu o spełnianiu kryteriów
uczestnictwa i dodatkowych premiowanych kryteriów rekrutacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Ja, niżej podpisany/a, …………………………………..………………………………, PESEL…………………..……….………..,
na dzień składania Dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Szansa na własny biznes”
1. oświadczam, że zamieszkuję na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w jednej z
poniższych gmin: (proszę zaznaczyć we właściwym miejscu):



















Lublin (miasto)
Głusk (obszar wiejski)
Jabłonna (obszar wiejski)
Jastków (obszar wiejski)
Konopnica (obszar wiejski)
Lubartów (miasto)
Lubartów (obszar wiejski)
Mełgiew (obszar wiejski)
Niedrzwica Duża (obszar wiejski)
Niemce (obszar wiejski)
Piaski (miasto)
Piaski (obszar wiejski)
Strzyżewice (obszar wiejski)
Spiczyn (obszar wiejski)
Świdnik (miasto)
Wólka (obszar wiejski)
Nałęczów (miasto)
Nałęczów (obszar wiejski)

2. oświadczam, że posiadam poniższe wykształcenie:
(proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu wybierając jedno ostatnie najwyższe ukończone
wykształcenie):






Brak
Podstawowe
Gimnazjalne
Średnie zawodowe (ukończona szkoła typu technikum)
Średnie ogólne (ukończona szkoła typu liceum)
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Zasadnicze zawodowe
Policealne (ukończone roczne/dwuletnie studium pomaturalne/policealne)
Wyższe pierwszego stopnia (licencjat)
Wyższe drugiego stopnia (magister, studia podyplomowe)
Wyższe trzeciego stopnia (doktoranckie)

3. oświadczam, że posiadam następujący aktualny status na rynku pracy:
(proszę zaznaczyć X we właściwym miejscu)


jestem osobą bezrobotną1 nie zarejestrowaną w urzędzie pracy
(pozostaje bez zatrudnienia i nie jestem zarejestrowany w urzędzie pracy)




w tym osobą długotrwale bezrobotną2

jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy3


w tym osobą długotrwale bezrobotną



jestem osobą bierną zawodowo4



jestem osobą ubogą pracującą5
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Osoba niezarejestrowana to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (tj. są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy
warunki:
- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,
- aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając, jako ostatni – tydzień badany),
aby znaleźć pracę,
- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym), Definicja nie uwzględnia
studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria).
2 Osoba długotrwale bezrobotna to osoba pozostająca bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
3 W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi należy dostarczyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające
rejestrację jako osoba bezrobotna, w tym długotrwale bezrobotna
4 Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest
bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane
już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek
(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
5 Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody
(z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych
w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794) kwota minimalnej płacy w 2019 r.
wynosi 2250,00 brutto.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358) zweryfikowane
1) kryteria dochodowe wynoszą:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł;
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;
3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.
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W przypadku posiadania statusu osoby ubogiej pracującej, proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
i wypełnić jedno z poniższych oświadczeń:
 Oświadczam, iż spełniam definicje osoby ubogiej pracującej i moje wynagrodzenie za pracę
w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu tj……………………………………………………………..
(proszę podać miesiąc/rok kalendarzowy) nie przekracza płacy minimalnej tj. kwoty 2250,00 zł
brutto
Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres pracodawcy/zleceniodawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby pracodawcy/zleceniodawcy

 Oświadczam, iż spełniam definicje osoby ubogiej pracującej i jestem osobą zamieszkującą
w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych),
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami tj………………………….….zł (proszę podać właściwą kwotę)

……………………………………….
(miejscowość, data)

…..………………………………………………………………………….
(czytelny podpis potencjalnego Uczestnika projektu)

4. oświadczam, że zamierzam odejść z rolnictwa
□

nie dotyczy

□

dotyczy6

W przypadku posiadania statusu osoby odchodzącej z rolnictwa, proszę zaznaczyć właściwe
odpowiedzi:
 Oświadczam, iż spełniam warunek osoby odchodzącej z rolnictwa (tj. jestem rolnikiem
zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, prowadzę indywidualne gospodarstwo
rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych oraz jestem ubezpieczony w KRUS)
 Zamierzam odejść z rolnictwa i planuje prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą
 Zobowiązuje się do zmiany wsparcia z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) na
ogólny systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) w chwili zarejestrowania działalności
gospodarczej.
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W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi należy dostarczyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy
potwierdzające rejestrację jako osoba bezrobotna wystawione nie później niż 14 dni przed złożeniem
dokumentów rekrutacyjnych oraz zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu wystawione nie później niż
14 dni przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych
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……………………………………….
(miejscowość, data)

…..…………………………..……………………………………………….
(czytelny podpis potencjalnego Uczestnika projektu)

5. oświadczam i po zakwalifikowaniu się do projektu zobowiązuję się:
I. utworzyć przedsiębiorstwo społeczne*:
□

TAK

□

NIE

II. utworzyć działalność gospodarczą należącą do sektora*:
białej gospodarki
srebrnej gospodarki
zielonej gospodarki

□
□
□

TAK
TAK
TAK

□
□
□

NIE
NIE
NIE

III. utworzyć dodatkowe miejsce pracy** w terminie 12 miesięcy od zarejestrowania
działalności gospodarczej*
□

TAK

□

NIE

IV. utworzyć dodatkowe miejsce pracy** w sektorze białej/srebrnej/zielonej gospodarki
w terminie 12 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej*
□

TAK

□

NIE

V. prowadzić działalność gospodarczą na terenie obszarów objętych rewitalizacją, tj. jednej
z poniższych gmin:
−
gmina Jabłonna
□
TAK
□
NIE
−
gmina Niedrzwica Duża
□
TAK
□
NIE
−
gmina Spiczyn
□
TAK
□
NIE
VI. prowadzić działalność gospodarczą na terenie obszarów wiejskich
□

TAK

□

NIE

VII. prowadzić działalność gospodarczą na terenach gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
o niskim rozwoju przedsiębiorczości, tj. jednej z poniższych gmin:
−
gmina Nałęczów
□
TAK
□
NIE
−
gmina Spiczyn
□
TAK
□
NIE
−
gmina Konopnica
□
TAK
□
NIE
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−
−
−

gmina Jastków
gmina Jabłonna
miasto Lubartów

……………………………………….
(miejscowość, data)

□
□
□

TAK
TAK
TAK

□
□
□

NIE
NIE
NIE

…..……………….……………………………………………………….
(czytelny podpis potencjalnego Uczestnika projektu)

*proszę zaznaczyć właściwe
** dodatkowe miejsce pracy oznacza zatrudnienie pracownika na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy w wymiarze minimum ½ etatu na okres minimum 3 pełnych m-cy kalendarzowych,
z zastrzeżeniem, że okres zatrudnienia musi rozpocząć się i zakończyć w okresie 12 miesięcy od zarejestrowania
działalności gospodarczej. Nie wlicza się umów cywilnoprawnych oraz innych form współpracy.
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