
                        
         

Projekt „Zawód kierowca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Zawód kierowca”

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………………………………………………......................

Zamieszkały(a): ………………………………………………………………………………………………...................

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………..

wyrażam chęć i deklaruję udział w zaproponowanych formach wsparcia w ramach projektu „Zawód kierowca” -
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osi priorytetowa:  RPSW.10.00.00
Otwarty  rynek  pracy.  Działanie:  RPSW.10.02.00 Działania  na  rzecz  podniesienia  aktywności  zawodowej  osób.
Poddziałanie:  RPSW.10.02.02 Wsparcie  aktywności zawodowej  osób powyżej  29  roku życia  pozostających bez
zatrudnienia -ZIT (projekty konkursowe).
Zostałam/em poinformowany, że udział w Projekcie jest bezpłatny.
 Zostałam/em  poinformowany,  że  Projekt  jest  współfinansowanym  przez  Unię  Europejską  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria kwalifikujące mnie do udziału w Projekcie:
(niepotrzebne skreślić) 
- jestem osobą w wieku powyżej 29 lat,
- zamieszkuję w gminie Sitkówka-Nowiny / Morawica /miasto Kielce województwo świętokrzyskie,
- jestem osobą bierną zawodowo / bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy / bezrobotną zarejestrowana
w Urzędzie Pracy,
- jestem osoba długotrwale bezrobotną, tj. powyżej 12 m-cy bez przerwy,
- jestem osobą niepełnosprawną, 
- jestem osobą w wieku powyżej 50 lat, 
- jestem osobą o niskich kwalifikacjach: wykształcenie podstawowe / gimnazjalne,  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem realizacji Projektu pn. „Zawód kierowca”. 
Oświadczam,  że  jestem  świadoma/y  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  nierzetelnych,  fałszywych  bądź
stwierdzających nieprawdę oświadczeń, wynikających z przepisu art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
Karny (Dz.U. 2016 nr 0 poz.  1137)  oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach Regionalny Program
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego, jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie pomocy, 
Oświadczam,  że  przeczytałem  oraz  w  pełni  zrozumiałem  treść  powyższych  oświadczeń  w  dowód  czego  je
podpisuję  oraz,  że  udzieliłam/em  wyczerpujących,  prawdziwych  i  kompletnych  informacji  o  wszelkich
kwes ach wyżej opisanych.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Organizatora  Projektu, Interna onal  House Elżbieta Wojsa,
o wszelkich zmianach danych dotyczących mojej osoby. 

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