
 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje dla Pomorzan” 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Kwalifikacje dla Pomorzan”, RPPM.05.05.00-22-0033/16 

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Dane osobowe Uczestnika/Uczestniczki projektu 

Imię  
 

Nazwisko  

PESEL  

Kod pocztowy   

Miejscowość   

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Telefon 
kontaktowy 

 
 

Adres e-mail  

 

Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan” realizowanym 
przez Fundację Gospodarczą z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2, w partnerstwie  
z Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława 
IV 9 oraz Open Education Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Modlińskiej 1,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 



Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału  
w projekcie. 

Projekt skierowany jest do osób pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP) i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. 
pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji, w szczególności osób spełniających dodatkowo 
poniższe kryteria: 

a) osoba w wieku powyżej 50 lat, 

b) osoba w wieku powyżej 25 lat, 

c) osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/a z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, celami, 
prawami i obowiązkami wynikającymi z udziału i dobrowolnie przystępuję do uczestnictwa   
w projekcie. 

Jestem świadomy/a, że koszt mojego uczestnictwa w projekcie pokrywany jest  ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zobowiązuję się do 
systematycznego uczestnictwa w działaniach projektowych i brania udziału w badaniach 
ankietowych dotyczących rezultatów projektu.  

Jestem świadomy/a, że obecność na zajęciach i szkoleniach jest obowiązkowa. 
Usprawiedliwienie nieobecności przekażę pracownikowi sprawującemu nadzór nad realizacją 
danej formy wsparcia.  

Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych. 

Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się 6 m-cy po zakończeniu 
udziału w projekcie. 

Zobowiązuję się do poinformowania realizatora projektu, z odpowiednim wyprzedzeniem  
o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie. 

 
 
 
 
 

..............................................  .............................................. 
miejscowość, dnia  podpis Uczestnika/ 

Uczestniczki Projektu 

 


