
 
 

 

Projekt realizowany przez: 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju   

w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju 

Przedsiębiorczości Artur Małek 

Biura projektu:  

LSR: ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk 

PCRP: ul. Słowackiego 24, pokój 67a, 35-060 Rzeszów  

KONTAKT 

tel. 735 705 898, 500 257 663 

e-mail: kontakt@pcrp.pl, lsr@lsr.pl 

 

1 

Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek do projektu w zakresie wsparcia bezzwrotnego 

 

Projekt „Przedsiębiorczość stawia na młodych – II edycja” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich  

Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 

Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum 

Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek na podstawie umowy o dofinansowanie  

projektu nr POWR.01.02.01-18-0020/21-00 zawartej przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w dniu 16 marca 2022 r. 

 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

,,Przedsiębiorczość stawia na młodych – II edycja”  

 

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: ……………………………………………………………………………………….  

deklaruję chęć udziału w projekcie pt. „Przedsiębiorczość stawia na młodych – II edycja” realizowanym przez 

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju w partnerstwie z Podkarpackim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur 

Małek, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020.  

 

Oświadczam, że w związku z przystąpieniem do projektu pt. „Przedsiębiorczość stawia na młodych – II edycja”  

spełniam / nie spełniam* (niepotrzebne skreślić) warunki uczestnictwa w projekcie, zgodnie  

z zapisami § 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek projektu. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do:  

 systematycznego uczęszczania i czynnego udziału we wszystkich formach wsparcia, przestrzegania zasad 

Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek projektu „Przedsiębiorczość stawia na młodych – II edycja”. 

 przedkładania Beneficjentowi (Liderowi jak i Partnerowi projektu) wszelkich informacji  

i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.  

Pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, wynikającej z art. 233 

§.1 Kodeksu karnego, tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z późn. zm. – „Kto składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” potwierdzam, że 

powyższe dane są prawdziwe. 

 

.......................................                                             ………………………………………………… 

(miejscowość, data)                               (czytelny podpis Uczestnika/-czki projektu) 

mailto:kontakt@pcrp.pl
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Do deklaracji załączam: 

  

  Oświadczenie zbiorcze (załącznik nr 1a do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek projektu); 

 

 Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 10 do 

Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek projektu); 

  Oświadczenie w sprawie wielokrotnego uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 8d do Regulaminu rekrutacji 

Uczestników/-czek projektu); 

  Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu rekrutacyjnym do projektu (Załącznik nr 8 do 

Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek projektu); 

 zaświadczenie z ZUS wskazujące na brak  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. Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden  

z poniższych sposobów: a) Beneficjent na etapie rekrutacji pomaga Uczestnikowi/Uczestniczce w 

wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (wzór druku US-7) 

stanowi Załącznik nr 8e do niniejszego Regulaminu oraz sam wniosek stanowi Załącznik nr 8a; b) 

Uczestnik/Uczestniczka może również przy wsparciu Beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane 

z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien 

obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne 

w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez Uczestnika/Uczestniczkę;  

  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie figurowaniu  w rejestrze osób bezrobotnych; 

  zaświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 8c do Regulaminu rekrutacji Uczestników/-czek projektu) z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS); 

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego (zgodnie z załącznikiem nr 8b do Regulaminu rekrutacji 

Uczestników/-czek projektu); 

  zaświadczenie z uczelni potwierdzające pobieranie nauki na terenie województwa podkarpackiego (jeżeli 

dotyczy); 

  inne, wymagane przez Beneficjenta (wymienić jakie) …………………………………… 

 

 

.......................................                                           ……………………………………………             

   Miejscowość, data                    czytelny podpis Uczestnika/-czki projektu 

 


