
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1 do Ankiety rekrutacyjnej 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACJI I OPCJONALNIE 

KRYTERIÓW DODATKOWYCH 

 
w projekcie: „Komputer oknem na  świat dla osób dorosłych z Podkarpacia” nr RPPK.09.03.00-18-0250/16 realizowanym 

przez OPTeam SA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków 

obcych 

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

(czytelnie wpisać imię i nazwisko) 
 

zamieszkały/a  

 

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

(czytelnie wpisać adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

oświadczam, że spełniam kryteria rekrutacji konieczne, żeby wziąć udział w projekcie „Komputer oknem 

na  świat dla osób dorosłych z Podkarpacia” tj. 

jestem osobą wykazującą największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadającą największe 

potrzeby w dostępie do edukacji i spełniającą jeden z poniższych warunków (proszę zaznaczyć te, które 

są prawdziwe)*: 

 jestem osobą w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (maksymalnie z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym)  

 jestem osobą w wieku 50 lat i więcej, 

która uczy się, pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) z własnej inicjatywy zainteresowaną zdobyciem, podniesieniem lub 

uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych. 
 

Spełnianie dodatkowych kryteriów premiujących. Proszę zaznaczyć wszystkie, które dotyczą. 

Oświadczam, że jestem*: 

 Kobietą 

 Osobą niepełnosprawną 

 Osobą o najniższych kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne) 

 Osobą bezrobotną 

 Osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem 

 Osobą zamieszkującą tereny wiejskie 

 Osobą zamieszkującą na terenie powiatu ościennego tj. powiatu stalowowolskiego lub 

niżańskiego lub leżajskiego lub przeworskiego lub lubaczowskiego lub jarosławskiego lub 

przemyskiego lub bieszczadzkiego lub leskiego lub sanockiego lub krośnieńskiego lub 

jasielskiego lub dębickiego lub mieleckiego lub tarnobrzeskiego 

 Osobą zamieszkującą na terenie powiatu brzozowskiego lub powiatu strzyżowskiego 

 Osobą która nie uczestniczyła w szkoleniach komputerowych prowadzących do uzyskania 

kompetencji cyfrowych oferowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 POKL 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

 Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie 
fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, oświadczam, że ww. informacje są zgodne z prawdą. 
 
 

……………………………………………….. 

Miejscowość i data 

……………………………………………… 

Podpis Kandydata 

 


