
 

 
Załącznik  nr  3   

do Regulaminu rekrutacji i udziału 

 w projekcie pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Poniatowej” 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Uczestnika/Uczestniczki Projektu dotyczące spełniania przynależności do grup określonych 

 w kryterium formalnym określonym w § 3 w regulaminie konkursu. 

Oświadczam, że: 

 

spełniam  kryteria dodatkowe premiowane do udziału w projekcie tj.: 

a) jestem/ nie jestem* osobą/lub członkiem rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 

jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 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 tj. osoby lub rodziny 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy 

społecznej, osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte 

wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby odbywające kary pozbawienia wolności, osoby korzystające z 

PO PŻ.  

b) jestem / nie jestem* osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

c) jestem/ nie jestem * osobą z niepełnosprawnością sprężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w 

tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

d) jestem/ nie jestem* osobą z niepełnosprawnościami i osobą niesamodzielną, której dochód nie przekracza 

150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy 

społecznej (tj. 1051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą lub 792,00 zł na osobę w rodzinie), 

e) korzystam/ nie korzystam* z PO PŻ 2014-2020,  

f) jestem/ nie jestem* osobą bezdomną lub wykluczoną z dostępem do mieszkań zgodnie z wytycznymi  

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji projektu PO na lata 2014-2020, 

g) zamieszkuję teren miasta Poniatowa.  

 

W przypadku osób zdefiniowanych w puntach b) i/lub c) należy załączyć odpowiednie zaświadczenia.  

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oświadczam, że informacje 

zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

            Miejscowość, data                                                                         Czytelny podpis  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 


