
       

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Nie zwalniaj tempa!” Nr RPPK.07.01.00-18-0060/20 

 
OŚWIADCZENIE 

potwierdzające spełnienie kryteriów premiujących  
 

Projekt „Nie zwalniaj tempa!” nr RPPK.07.01.00-18-0060/20 
 

Ja niżej podpisany/a ………………….……………………….….… PESEL: ……………..………………..… 
                                                      (Imię i nazwisko) 

 

 
Oświadczam, że: 

 

1. 
Jestem rolnikiem / członkiem rodziny podlegającym 
ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, chcący odejść z rolnictwa1 

 tak (+6 pkt.) 
 nie 

2. 
Jestem rodzicem / opiekunem prawnym posiadającym, co 
najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż. 

 tak (+6 pkt.) 
 nie 

3. 

Jestem osobą zamieszkującą na obszarach miast średnich  
( tj. na terenie następujących miejscowości: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 
Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa 
Wola, Tarnobrzeg) 

 tak (+6 pkt.) 
 nie 

4. 

Korzystałem/am ze wsparcia z zakresu włączenia społecznego 
realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-
2020 (jeśli dotyczy) 
 

Tytuł 
projektu:………………………………………………………………… 
 
Nr projektu: ………………………………………………….………… 
 

 tak (+3 pkt.) 
 nie 

5. Jestem kobietą 
 tak (+3 pkt.) 
 nie 

6. 
Jestem osobą z niepełnosprawnościami  
(jako załącznik przedkładam kopię orzeczenia o niepełnosprawności 
/opinię o stanie zdrowia – jeśli dotyczy) 

 tak (+3 pkt.) 
 nie 

7. Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej  
 tak (+1 pkt.) 
 nie 

8. 
Jestem osobą długotrwale bezrobotną  
(tj. osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 tak (+1 pkt.) 
 nie 

9. Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie) 2 
 tak (+1 pkt.) 
 nie 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu  
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
 
 

…………………………………………  ……………………………………………..  
          Miejscowość i data                                                        Podpis Kandydata/Kandydatki 

 
1 Osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalnorentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) (KRUS), zamierzająca podjąć 
zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
300, z późn. zm.) (ZUS) 
2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 osoby „posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie”. Biorąc 
pod uwagę polski system klasyfikacji ISCED 1997 do kategorii osób o niskich kwalifikacjach zaliczają się osoby, które zakończyły edukację na poziomie 1,2 lub 3.  
- poziom 1: Szkoła podstawowa, 
- poziom 2A: Gimnazjum, 
- poziom 3A: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające  
 liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, 
- poziom 3C: Zasadnicza szkoła zawodowa. 
2 osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalnorentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) (KRUS), zamierzająca podjąć 
zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
300, z późn. zm.) (ZUS); 
 


