
 
 

 

Załącznik 5 do Regulaminu  
 

OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE 
„CIS – aktywnie i skutecznie” 

realizowanego w ramach  Działania 9.1 Aktywna integracja 
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego 2014-2020 
 

 
Ja niżej podpisany/a: 
…………………………………………………............…………………………………….……….….………   
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)   
Zamieszkały/-a:……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
Numer PESEL:………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

1. Wyrażam chęć oraz deklaruję udział w zaproponowanych mi formach wsparcia w  
ramach projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Brama Beskidu w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Serwis ul. Krakowska 
13/3, 33-100 Tarnów i  Powiatowym Urzędem Pracy dla powiatu nowosądeckiego ul. 
Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie 
Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.  

2. Dla Kandydatów/-ek na Uczestnika/-czkę projektu zakwalifikowanych do projektu, 
dzień  

podpisania „Deklaracji udziału w projekcie” jest dniem rozpoczęcia udziału w projekcie „CIS- 
aktywnie i skutecznie”. 

3. W związku z zakwalifikowaniem do projektu „CIS- aktywnie i skutecznie” 
potwierdzam 

spełnianie kryteriów udziału w projekcie ponieważ:  

 zamieszkuję na terenie powiatu nowosądeckiego lub miasta Nowy Sącz w woj. 
małopolskim 

 jestem osobą, u której występują przesłanki określone w pkt. 13 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 z dnia 24 
października 2016 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu;  tj. jestem osobą 
lub rodziną zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniam 
minimum jedną przesłankę wskazaną poniżej:  

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 marca 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 1982r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654), 
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 2016 r. Nr 1943), 
f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby  
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz.546), 
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 zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn.zm.), 
i) osoby niesamodzielne,  
j) 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, 
k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020  (POPŻ), 
l) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
4. Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 9.1.2 
Aktywna Integracja - projekty konkursowa 
5. Oświadczam, iż jestem świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą.  
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi definicjami i na ich podstawie 
kwalifikuje się do udziału w projekcie „CIS – aktywnie i skutecznie” realizowanego w ramach  
Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 
 
 
 
 
…………………………….………                                   ……………….…………………………………….  
Miejscowość, data       Podpis Uczestnika/czki projektu 
 
 


