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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
 

Oświadczenie o Uczestnictwie  
 w projekcie „Szansa na lepsze jutro 2” 

realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie Działanie 

9.1 Poddziałanie 9.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 

 
 

Ja niżej podpisany/-a:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 
Zamieszkały/-a    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
Numer PESEL: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam chęć oraz deklaruję udział w zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach 
projektu „Szansa na lepsze jutro 2” realizowanego przez Centrum Edukacji i Wsparcia RES-
GEST w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie Działanie 9.1 
Poddziałanie 9.1.2. 
Dla Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu zakwalifikowanych do projektu, dzień 
podpisania „Deklaracji udziału w projekcie” jest równoznaczny z dniem rozpoczęcia udziału 
w projekcie „Szansa na lepsze jutro”, związanego z otrzymaniem pierwszego wsparcia w 
ramach projektu.  

W związku z zakwalifikowaniem do projektu „Szansa na lepsze jutro 2” potwierdzam 
spełnianie kryteriów udziału w projekcie, ponieważ:  
� jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
� zamieszkuję na terenie województwa małopolskiego 
� jestem osobą bierną zawodowo1 
� jestem osobą bezrobotną, 
� jestem osobą pracującą 

                                                        
1 osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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), uznawane są 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. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby 
bierne zawodowo. 
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� zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Szansa na lepsze 
jutro 2”, 

� Potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie uległy 
zmianie. 

 
 
.............................................                                               ................................................................... 

     Miejscowość, data                                                                                                    Czytelny podpis  
Uczestnika/-czki projektu 


