Deklaracja uczestnictwa w projekcie
„E-KOMPETENCJE”
Ja, niżej podpisana/y
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

zamieszkała/y
.………………………………………………..............................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy )

telefon kontaktowy: ……………….…………………….…………………..
e-mail: ………………………………………………………………………..
numer PESEL: …………………………………………………………..……
1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „E-kompetencje”, realizowanym przez Edufin
Sp. z o. o. ul. M. Reja 2/2 63-300 Pleszew współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 05 Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne.
2. Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności grupy docelowej
uprawniające mnie do udziału w projekcie tj:1
o ukończyłam/em 18 rok życia;
o jestem osobą bezrobotną;
o jestem osobą bierną zawodowo;
o jestem osobą pracującą (MMŚ przedsiębiorstwa, podmioty ekonomii społecznej);
o jestem osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych tj. posiadam wykształcenie
maksymalnie średnie;
o ukończyłam/em 50 rok życia
o zamieszkuję na terenie województwa pomorskiego.
3. W przypadku złożenia fałszywych oświadczeń i zastosowaniu przez Instytucję
Zarządzającą reguły proporcjonalności zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Beneficjenta
kary

umownej

w wysokości

wydatków

niekwalifikowalnych

przypadających

proporcjonalnie na jednego uczestnika projektu.
4. Zapoznałem/łam się z Regulaminem projektu „E-kompetencje” i jednocześnie akceptuję
wszystkie warunki.
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5. Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku do działań
związanych z realizacją projektu.
6. Mam świadomość, że szkolenie może odbywać się w miejscowości innej od mojego
miejsca zamieszkania.
7. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, ewaluacyjnych oraz testach
sprawdzających poziom wiedzy, które będą przeprowadzone przed, w trakcie i po
zakończeniu udziału w szkoleniu.
8. Mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane przeze mnie do Realizatora
Projektu stają się własnością EDUFIN Sp. z o.o., ul. M. Reja 2/2, 63-300 Pleszew i nie
mam prawa żądać ich zwrotu.
9. Zobowiązuję się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane
dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informować na temat udziału w kształceniu lub
szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
10. Zostałem/łam poinformowany/na, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym przez
Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
11. Oświadczam, że zostałem/-am pouczony/-a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.

......................................................................................
Miejscowość, data i podpis
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