OŚWIADCZENIE O STATUSIE UCZESTNIKA PROJEKTU
w ramach projektu
„Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”
realizowanego przez firmę Euro Innowacje sp. z o.o. (Partnera Wiodącego) oraz Powiat Wągrowiecki i
firmę DC Centrum sp. z o.o. (Partnerów), w ramach WRPO lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość,
Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Ja niżej podpisana(y)
zamieszkała(y)
numer PESEL
Oświadczam że:
1.

2.

Jestem osobą bezrobotną1 w wieku 30 lat i więcej3 :
−

osobą zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy 2

−

osobą niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy

□ tak

□ nie

□ tak

□ nie

(należy zaznaczyć X jeśli dotyczy)
(należy zaznaczyć X jeśli dotyczy)

Jestem osobą bierną zawodowo3 powyżej 29 roku życia4 :
−

osobą uczącą się

−

osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu

(należy zaznaczyć X jeśli dotyczy)
(należy zaznaczyć X jeśli dotyczy)

………...……………….……………………
miejscowość i data

………...……………….……………………
czytelny podpis Uczestnika projektu

1

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one
wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności
ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów
stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również
osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.
2
Należy załączyć aktualne zaświadczenie z PUP
3
Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne). 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.
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