
Załącznik nr 4 do Umowy szkoleniowej
 

OŚWIADCZENIE / DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
I OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI

 
 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________

zamieszkały/a ____________________________________________________________________________

PESEL       
 
deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie 
kwalifikacji” nr RPPM.05.05.00-22-
(dalej Projektodawca) z siedzibą przy ul. Łukowa 18a/5, 93
Operacyjnego Województwa Pomorskiego
 
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności 
 
KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  
Jestem osobą: 

- w wieku 18 – 67 lat,  
- zamieszkałą, uczącą się lub pracującą na terenie województwa pomorskiego
- z własnej inicjatywy zainteresowaną udziałem w projekcie,
- posiadam wykstałcenie co najwyżej ISCED 3 (włącznie)
(tj. liceum, liceum profilowane,  technikum, technikum

 
KRYTERIA DODATKOWE  
Jestem osobą (zaznaczyć właściwe)

 
 pracującą w sektorze MŚP lub podmiocie ekonomii 

 w wieku 25 - 49 lat 

 w wieku 50 lat i więcej  

 z niepełnosprawnościami 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
 
 
 
Gdańsk, __________________________

Miejscowość i data 
 

  
do Umowy szkoleniowej  

OŚWIADCZENIE / DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
I OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI

______________________________________________________________________
(imię i nazwisko) 

 
 

____________________________________________________________________________
(adres) 

 
     

deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie 
-0013/16, realizowanym przez Tag-Consulting Marta Maciejak

(dalej Projektodawca) z siedzibą przy ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach Regionalnego Programu 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

pełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj.

zamieszkałą, uczącą się lub pracującą na terenie województwa pomorskiego
ainteresowaną udziałem w projekcie,  

wykstałcenie co najwyżej ISCED 3 (włącznie)  

technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) 

(zaznaczyć właściwe): 

pracującą w sektorze MŚP lub podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 

, __________________________  ______________________________________
 Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu

 
SPORZĄDZONY 30.06.2017 r. 

OŚWIADCZENIE / DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
I OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie 
Consulting Marta Maciejak-Tomczyk 

w ramach Regionalnego Programu 

uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 

zamieszkałą, uczącą się lub pracującą na terenie województwa pomorskiego, 

uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)  

/przedsiębiorstwie społecznym 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.  

______________________________________ 
Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 


