
 

 

 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego do udziału w projekcie „MÓJ SZEF - TO JA” 

 
Projekt „MÓJ SZEF – TO JA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez INNOVO Innowacje w Biznesie SP. z o.o. w  

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW 
 

 

 

Ja, niżej podpisana(y) ............................................................................................................................... 
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Zamieszkała(y) ........................................................................................................................................... 
 (Pełny adres wraz z kodem pocztowym składającego oświadczenie) 

 

Nr PESEL .................................................................................................................................................. 

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie 

prawdy 

oświadczamj
1
, że  

  

na dzień składania Formularza Rekrutacyjnego do projektu „MÓJ SZEF - TO JA”:  

1) spełniam kryteria rekrutacji obligatoryjne tj.: 

- zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 

3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292); 

- jestem osobą w wieku powyżej 30 roku życia, 

- mieszkam na terenie województwa podkarpackiego (właściwe zaznaczyć/ uzupełnić):  

   miasto Krosno,  

 powiat krośnieński – gmina: ……………………………… 

 powiat jasielski – gmina: …………………………………. 

- jestem osoba (właściwe zaznaczyć)  :  

  bezrobotną (zarejestrowaną lub niezarejestrowana w PUP) 

  bierną zawodowo; 

 pracującą (ubogą pracująca, zatrudnioną w ramach umowy krótkoterminowej lub 

zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło)) 

- nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek, 

- nie posiadam gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowego użytków 

rolnych, 

                                                 
1
 słownik oraz dokładne definicje pojęć znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 



 

 

 

 
 

 

- nie posiadam aktywnego wpisu do CEIDG jako przedsiębiorca w rozumieniu Ustawy Prawo 

przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) , nie jestem zarejestrowany/a 

jako przedsiębiorca w KRS i nie prowadzę działalności na podstawie odrębnych przepisów 

prawa (działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa) w okresie co najmniej 12 miesięcy 

poprzedzających przystąpienie do projektu; 

 

2) spełniam poniższe kryteria preferencyjne, jestem: (właściwe zaznaczyć)  

 osobą w wieku od 50 roku życia (1 pkt.) 

 osobą długotrwale bezrobotna (1 pkt.) 

 osobą niepełnosprawną (1 pkt.) 

 osobą o niskich kwalifikacjach (1 pkt.) 

  kobietą (2 pkt.) 

 bezrobotnym / biernym zawodowo rodzicem / opiekun prawnym posiadającym, 

co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia ( 6 pkt.) 

 rolnikiem i członkiem jego rodziny prowadzącym indywidualne gospodarstwo rolne 

do wielkości 2 ha przeliczeniowych, podlegające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym  

z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które zamierzają odejść z rolnictwa (6 pkt.) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że każdorazowo na wezwanie Beneficjenta jestem gotowa/y potwierdzić 

złożone oświadczenie stosownymi dokumentami (dokument tożsamości, świadectwa 

ukończenia szkoły, dyplomy, zaświadczenia itp.) 

 

 
 

 

 

………………………….………. 

Miejscowość, data 

 

 

……………..….……..……………………. 

Czytelny podpis  Kandydata/Kandydatki 
 


