
 

           
 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie   

 

Ja, niżej podpisany/-a …………………………………………………………………………………….. deklaruję uczestnictwo  

w projekcie pod nazwą „Dobra zmiana” nr RPWP.06.05.00-30-0213/16, realizowanym przez Profesja 

CAZ sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 4c, 60-163 Poznań, współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, wynikającej z art. 86 Kodeksu Cywilnego oraz art. 361 i kolejnych. 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie 

(właściwe zakreślić): 

� Jestem osobą zamieszkałą na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu  kodeksu 

cywilnego); 

� Jestem osobą powyżej 30 roku życia. 

� Jestem osobą pozostającą bez pracy i zarejestrowaną jako bezrobotna.  

� W okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu utraciłem/-am pracę z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy.  

� Mam pomysł na własną działalność gospodarczą oraz jestem osobą zmotywowaną do 

utworzenia własnej działalności gospodarczej1.  

 

Oświadczam także, iż zostałam poinformowana, że projekt „Dobra zmiana” jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy Działanie 

6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 

Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu zgłoszeniowym oraz wymaganych 

załącznikach są zgodne z prawdą . Zobowiązuję się do: 

• przestrzegania Regulaminu rekrutacji uczestników i obecności na zajęciach w zakresie 

określonym w Regulaminie; 

• podpisywania listy obecności oraz wszelkich dokumentów potwierdzających otrzymanie pomocy 

w ramach projektu; 

• wypełniania testów, ankiet i udzielania informacji w jaki sposób udział w projekcie przyczynił się 

do podniesienia moich umiejętności i kwalifikacji (zarówno w trakcie trwania szkoleń i kursów 

jak i po ich zakończeniu); 

• dostarczania dokumentów wymaganych w trakcie realizacji projektu; 

• dostarczenia dokumentu potwierdzającego utworzenie władnej działalności gospodarczej2 

 

………………………………………………    …………………………………………………… 

        miejscowość, data                    podpis uczestnika 

                                                      
1 Warunek fakultatywny, dotyczy osób ubiegających się o wsparcie na założenie działalności gospodarczej.  
2 Dotyczy osób ubiegających się o wsparcie na założenie działalności gospodarczej . 


