Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Horyzont Zawodowy

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Horyzont zawodowy”, RPPM.05.02.02-22-0121/15
realizowanym przez Fundację Gospodarczą w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DANE BENEFICJENTA
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail:
PESEL

Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Horyzont zawodowy” realizowanym przez
Fundację Gospodarczą z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2, w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17, w ramach RPO
WP 2014-2020, Działanie 5.2., Poddziałanie 5.2.2., w okresie od 1 września 2016 roku do 30 września
2018 roku.
Oświadczam, że spełniam poniższe kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału
w projekcie.
Projekt skierowany jest do osób POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (OSOBY
BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO), spełniających dodatkowo poniższe kryteria:
a) wiek powyżej 30. roku życia (lub w przypadku mężczyzn niespełniających pozostałych
kryteriów - powyżej 50 roku życia),
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
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e) osoby o niskich
ponadgimnazjalne)

kwalifikacjach

(tj.

wykształcenie

podstawowe,

gimnazjalne,

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego1,
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.
Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, własnoręcznym
podpisem potwierdzam, że ww. dane oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

………………………………………………………………….…….
(data i czytelny podpis Beneficjenta)

Załączniki:
1 . W przypadku osób niepełnosprawnych kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.
2. W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o wpisie do rejestru osób
bezrobotnych.

1

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) „Kto, w celu uzyskania dla

siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na
określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu
dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

