
  
 
 
 
 

 

      

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

  
   

 

  

Projekt: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii 

społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej 
Lider Projektu, Biuro Projektu: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów 55, 27-423 Bałtów 

Partner Projektu: Fundacja Akademia Obywatelska Przeworsk 37-200, ul. Krasickiego 54/16  
Partner Projektu: Fundacja „PEStka” Kielce 25-431, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36/20  

Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie, ul. Mickiewicza 12, 29-100 Włoszczowa  
tel. 731 721 328, 731 721 329, http://oweswloszczowa.eu/, e-mail: lowes@oweswloszczowa.eu   

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach  

 

 
 

 

 
 
Oświadczenie spełniania kryteriów kwalifikowalności 

osoby fizycznej 

do projektu: „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie” 

 

 

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania  

 

 

 

Uprzedzony/uprzedzona* o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że 

kwalifikuję się do udziału w projekcie „Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie”, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.2 

Wsparcie ekonomii społecznej tj. spełniam następujące wymogi: 

1. Jestem pełnoletnia/pełnoletni*. 

2. Jestem osobą zamieszkałą/pracującą/uczącą się*1 (wg. Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: 

włoszczowskiego, jędrzejowskiego. 

3. Nie ukończyłem/am* 64 lat. 

4. Jestem osobą zainteresowaną podjęciem działań w sektorze ekonomii społecznej. 

5. Ukończyłem/am* 25 lat / nie ukończyłem/am* 25 lat.  

6. Jestem/nie jestem* osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy, w tym:  

1) jestem/nie jestem* osobą długotrwale bezrobotną2 zarejestrowaną w urzędzie pracy, 

2) zamieszkuję/nie zamieszkuję* na terenie wiejskim, 

3) jestem/nie jestem* osobą nie posiadającą doświadczenia zawodowego3,  

4) jestem/nie jestem* osobą bez wykształcenia średniego. 

7. Jestem/nie jestem* osobą nieaktywną zawodowo, w tym: 

                                                           
1 oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego 
2 oznacza osobę, która w ciągu ostatnich 24 miesięcy była zarejestrowana jako osoba bezrobotna prze okres łączny minimum12 miesięcy 
3 osoba bez doświadczenia zawodowego to osoba, która była zatrudniona, wykonywała inną pracę zarobkową lub prowadziła działalność gospodarczą 
przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
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1) jestem/nie jestem*  osobą uczącą się na terenie jednego z powiatów: włoszczowskiego, 

jędrzejowskiego,  

2) jestem/nie jestem* osobą pozostającą bez zatrudnienia niezarejestrowaną w urzędzie pracy, 

3) jestem/nie jestem* osobą pobierającą świadczenie emerytalne/rentowe.  

8. Jestem/nie jestem* osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz 

spółdzielczej umowy o pracę, na podstawie umów prawa cywilnego w tym: 

1) jestem/nie jestem* zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwie4, 

2) jestem/nie jestem* zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie5, 

3) jestem/nie jestem* zatrudniony/a średnim przedsiębiorstwie6, 

4) jestem/nie jestem* zatrudniony/a w administracji publicznej, 

5) jestem/nie jestem* zatrudniony/a w organizacji pozarządowej,  

(jeśli jestem to: wchodzę/nie wchodzę* w skład kadry zarządczej organizacji). 

9. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą/nie prowadzę jednoosobowej działalności gospodarczej*7.  

10.  Jestem/nie jestem* rolnikiem/domownikiem rolnika8 

11.  Zamieszkuję/nie zamieszkuję* na terenie wiejskim9 

12.  Jestem/nie jestem* osobą bez wykształcenia średniego 

 
 
 
 
 
 
 
   

miejscowość, data  czytelny podpis uczestnika/uczestniczki 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

                                                           
4 oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR 
5 oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR 
6 oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza 43 milionów EUR 
7 oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników 
8 oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 
r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, która jednocześnie: - jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, - jest ubezpieczona 
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności osoba, która: - ukończyła 16 lat, - pozostająca z rolnikiem we 
wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim rolnikiem stosunkiem pracy 
9 obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) 
gminy miejsko – wiejskiej 


