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_________, dnia ____________ 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a, będąc osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji uczestników projektu „Ubogi? 

Wykluczony? To nie ja! – program integracji społeczno-zawodowej 30 mieszkańców województwa dolnośląskiego 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020, oświadczam, iż zostałem/łam zapoznany/a z obowiązującymi w ww. projekcie 

zasadami rekrutacji uczestników: 

1. Rekrutacja uczestników jest realizowana zgodnie ze znanym mi Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie. 

2. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 30 osób, (10 w wieku 18 lat i więcej, 20 w wieku 50 lat i więcej). 

Osoby rekrutowane do projektu w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego oraz w dniu objęcia w projekcie 

pierwszą formą wsparcia muszą obligatoryjnie spełniać następujące kryteria: 

 

Grupa 1  -  10 osób, w tym 5 kobiet 

 

a. wiek 18 lat (od dnia 18 urodzin) i więcej, 

b. status osoby biernej zawodowo (6 osób) lub bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług 

aktywnej integracji o charakterze społecznym (4 osoby), 

c. zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego, 

d. status osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym – osoby z 

niepełnosprawnościami, 

 

Grupa 2  - 20 osób, w tym 9 kobiet 

 

a. wiek 50 lat (od dnia 50 urodzin) i więcej, 

b. status osoby bezrobotnej wymagającej w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze 

społecznym, 

c. zamieszkanie na terenie województwa dolnośląskiego, 

d. status osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym – korzystające z Pomocy 

Społecznej lub kwalifikujące się do objęcia Pomocą Społeczną ze względu na bezrobocie, 

 

 

3. Uczestnicy rekrutowani do projektu nie mogą posiadać historii zatrudnienia w Kontraktor Sp. z o.o., Grupie 

Kapitałowej Clar System (Clar System S.A., Solcom-Bayard Sp. z o.o., Clar Serwis Sp. z o.o.)  

ani w Grupie Kapitałowej Lanua (Lanua Contractor Sp. z o.o., Lanua Services Sp. z o.o., Lanua Investments 

Sp. z o.o.) z okresu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. 

4. Łącznie w ramach projektu zrekrutowanych musi zostać min 30 uczestników w terminie od 01.2020 do 

04.2020r. 

5. Warunkiem przyjęcia każdego uczestnika do projektu jest własnoręczne wypełnienie przez niego, podpisanie 

i złożenie następujących dokumentów: 

a. Formularz zgłoszeniowy, 

b. Oświadczenie uczestnika (dotyczące danych osobowych), 
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c. Zaświadczenie z ZUS z konta osoby ubezpieczonej w zakresie zgłoszenia do ubezpieczeń 

społecznych (zgodnie z wnioskiem US- 7) 

d. Załącznik- Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 

e. Zaświadczenie/oświadczenie osoby bezrobotnej (jeżeli dotyczy) 

6. Jestem odpowiedzialny/a za weryfikację prawidłowości i kompletności dokumentów, o których mowa w pkt. 5, 

przed przekazaniem ich do kierownika projektu. 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a sankcji finansowych, jakim podlegać będzie Fundacja Akceleracji 

i Inkubacji Biznesu oraz spółka Kontraktor Sp. z o.o., realizująca ww. projekt w razie naruszenia wskazanych wyżej 

zasad, tj.: 

1. Konieczność zwrotu wszystkich kosztów udziału w projekcie uczestnika zrekrutowanego z naruszeniem ww. 

zasad wraz z odsetkami. 

2. Konieczność zwrotu wszystkich środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami (w przypadku 

stwierdzenia przypadków naruszania ww. zasad o charakterze trwałym i systemowym). 

Tym samym przyjmuję do wiadomości, iż naruszenie przeze mnie wymienionych wyżej w pkt. 1-6 zasad, których 

znajomość potwierdziłem, stanowić może podstawę mojej odpowiedzialności materialnej względem mojego 

pracodawcy tj. ____________________ z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy jak również szkody wyrządzonej 

Fundacji Akceleracji i Inkubacji Biznesu oraz firmie Kontraktor Sp. z o.o., która wspólnie z moim pracodawcą 

realizuje ww. projekt.   

       

 

 

 

   

      czytelny podpis 

 


