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Załącznik nr 2 do regulaminu projektu 

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

 projektu p.n. „Akcja Integracja OSI” 

 

realizowanego w ramach Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

Ja, niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą: 

 

Uczę się  lub zamieszkuję na obszarze województwa wielkopolskiego (w rozumieniu KC1)na 

obszarze woj. wielkopolskiego na wiejskich obszarach funkcjonalnych wymagających 

wsparcia procesów rozwojowych(regionalne OSI) tj. Babiak, Baranów, Bojanowo, Borek 

Wielkopolski, Bralin, Brodnica, Brudzew, Budzyń, Chocz, Chodów, Chodzież (gmina miejska), Chodzież 

(gmina wiejska), Chrzypsko Wielkie, Czajków, Czarnków (gmina miejska), Czarnków (gmina wiejska), 

Czempiń,Czermin,Dąbie,Dobra,Dobrzyca,Dolsk,Dominowo,Doruchów,Drawsko,Duszniki,Gizałki,Goła

ńcz,Gostyń,Grabów n. Prosną,Granowo, Grodziec,Grodzisk Wielkopolski,Grzegorzew, Jaraczewo, 

Jarocin, Jastrowie, Jutrosin, Kamieniec, Kawęczyn, Kaźmierz, Kępno, Kiszkowo, Kleczew, Kłodawa, 

Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Koło (gmina miejska), Koło (gmina wiejska), Kościan (gmina 

miejska), Kościan (gmina wiejska), Kościelec, Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Kraszewice, Krobia, 

Krotoszyn, Krzemieniewo, Krzykosy, Krzywiń, Krzyż Wielkopolski, Książ Wielkopolski, Kuślin, Kwilcz, 

Lądek, Lipka, Lubasz, Lwówek, Łęka Opatowska, Łobżenica, Malanów, Margonin, Miasteczko 

Krajeńskie, Miedzichowo, Miejska Górka, Mieleszyn, Mieścisko, Międzychód , Mikstat ,Miłosław,Nekla, 

Nowe Miasto n. Wartą ,Nowy Tomyśl. Obrzycko (gmina wiejska),Okonek,Olszówka ,Opalenica 

,Orchowo,Osiek,Ostroróg ,Ostrowite ,Ostrzeszów,Pakosław ,Perzów ,Pępowo ,Piaski ,Pleszew ,Pniewy 

,Pogorzela ,Połajewo,Poniec,Powidz, Przedecz, Przemęt, Przykona, Pyzdry, Rakoniewice, Rawicz, 

Rogoźno, Rozdrażew, Rychtal, Rychwał, Ryczywół, Siedlec, Sieraków, Skulsk, Słupca (gmina miejska), 

Słupca (gmina wiejska), Sompolno, Strzałkowo, Sulmierzyce, Szamocin,Śmigiel, Środa Wielkopolska, 

Tarnówka, Trzcinica, Trzemeszno, Tuliszków, Turek (gmina wiejska), Turek (gmina miejska), Wapno, 

Wągrowiec (gmina miejska), Wągrowiec (gmina wiejska), Wieleń, Wielichowo, Wierzbinek, Wijewo, 

Wilczyn, Władysławów, Włoszakowice, Wolsztyn, Wronki, Września, Wyrzysk, Zagórów, Zakrzewo, 

Zaniemyśl, Zbąszyń, Zduny, Złotów (gmina miejska), Złotów (gmina wiejska), Żerków 

□ tak           

□ nie 

Jestem osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należącą do katalogu osób 

wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-20202 

□ tak           

□ nie 

                                           
1 Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Projekt skierowany jest wyłącznie 
do osób zamieszkujących na terenie gmin woj. lubelskiego, na terenie których odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest 

wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego (zgodnie z załącznikiem do regulaminu nr 4). 
2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 do katalogu tego należą:  
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia 

wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 mar-ca 2004 r. o pomocy społecznej;  
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;  

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);  
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  
f) osoby z niepełnosprawnością - osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;  
g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością;  

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
645, z późn. zm.);  

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;  
j) osoby korzystające z PO PŻ.  
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Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy3 lub bierną zawodowo4 
□ tak           

□ nie 

Jestem osobą nie posiadającą przeciwwskazań do odbycia szkolenia i stażu5 
□ tak              

□ nie 

Opis przeciwskazań do odbycia szkolenia i stażu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ponadto:      

Jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 

W przypadku odpowiedzi „TAK”, oświadczam, że zakres wsparcia a w projekcie ,nie będzie powielać 

działań, które otrzymuję/otrzymywałam w ramach działań towarzyszących , o których mowa w PO PŻ 

□ tak          

□ nie 

 

Jestem osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia, rozumianego jako wykluczenie z powodu 

więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014 – 2020,  

□ tak          

□ nie 

Jestem osobą zagrożoną  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-20206. 

□ tak        

□ nie 

Jestem osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osobą z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną 

i osobą  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi(w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową 

Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ) 

□ tak          

□ nie 

 

dnia ………………………,                                                                 …………………………………………………… 

                                                                                                                    

Czytelny podpis kandydata/ki 

                                           
3 Za osobę bezrobotną niezarejestrowaną uważa się osobę pozostająca bez pracy, gotowaą do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, która nie jest 

zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla 
bezrobotnych zgodnie z ww. definicją.Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie 

pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne 
4 Za osoby bierne zawodowo rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  Studenci studiów 

stacjonarnych uważani są za osoby bierne zawodowo. Do potwierdzenia statusu należy dołączyć druk US-7 (Zaświadczenie o braku podstawy do objęcia 

ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20, 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych.) na dzień pierwszych zajęć 
5 Kandydat deklaruje że jest stan zdrowia i sytuacja społeczna pozwala na uczestnictwo w szkoleniu i odbyciu stażu. W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE” proszę 

wypełnić tabelę p.n.” Opis przeciwskazań do odbycia szkolenia i stażu” 
6 Program powinien znajdować się pod adresem 
https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/016/768/original/Za%C5%82%C4%85cznik_nr_1_do_Uchwa%C5%82y_ZWW_w_spr._akt

ualizacji_wykazu_Program%C3%B3w_Rewitalizacji.pdf?1600340784 
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