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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt:
„Zdobądź Nowe Kwalifikacje” - nr RPWP.06.02.00-30-0113/17
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………… deklaruję
udział w projekcie „Zdobądź Nowe Kwalifikacje” nr RPWP.06.02.00-30-0113/17, który
realizowany jest przez Jan Guss Biuro Consultingowo-Handlowe, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od dnia podpisania niniejszej
deklaracji do zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
oraz Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu.
2. Dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia
odbywających się w ramach Projektu.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów projektowych, w tym przede
wszystkim do zamieszczania fotografii z moim wizerunkiem na stronach internetowych
zawierających treści promujące Projekt, w prasie lokalnej oraz w materiałach ogólnych
promujących Projekt.
4. Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w Projekcie, tj.:
a. Jestem osobą bezrobotną lub biernie zawodową,
b. Mam wykształcenie niższe niż wykształcenie wyższe,
c. Mam miejsce zamieszkania na obszarze realizacji Projektu (tj. na terenie
województwa wielkopolskiego),
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d. Osiągnąłem odpowiedni wiek (mam ukończone 30 lat w dniu przystąpienia do
Projektu oraz nie skończone 74 lata).
5. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu Projektu przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Zgadzam się, że wsparcie które otrzymam w ramach projektu może się odbywać w innej
miejscowości niż zamieszkuję.
7. Zobowiązuję się do powiadomienia Beneficjenta z wyprzedzeniem w przypadku zaistnienia
okoliczności uzasadniających konieczność rezygnacji z udziału w projekcie.
8. Jestem gotowy do podjęcia zatrudnienia i aktywnie go poszukuję.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy,
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji uczestnictwa w projekcie” są
zgodne z prawdą.

………………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika Projektu

...................................................
Miejsce i data podpisania deklaracji

