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Załącznik 2a: DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

w Projekcie RPDS.10.04.01-02-0020/18 pod tytułem „Profesjonalne kształcenie zawodowe 

kluczem do sukcesu na rynku pracy II”. 

 

Ja, niżej podpisana/y....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

deklaruję udział w Projekcie pn. „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na 

rynku pracy II” realizowanym przez Roberta Burszewskiego, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, 

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy-konkursy horyzontalne, i oświadczam, że: 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II” i 

tym samym zobowiązuję się do jego przestrzegania; 

2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie określone w 

Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Profesjonalne kształcenie zawodowe 

kluczem do sukcesu na rynku pracy II”, tj.: 

- posiadam zawód w zakresie fryzjerstwa, informatyki, bhp i pokrewnych; 

- pełnię funkcję instruktora/instruktorki praktycznej nauki zawodu; 

- pracuję na terenie Gminy Wrocław. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych z moim udziałem, w trakcie 

realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Profesjonalne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy II” w przypadku 

nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie mogę zostać obciążony kosztami udziału w 

projekcie w wysokości 2 154,50  zł (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 50/00). 
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5. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 

kwalifikacji lub nabycia kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w 

ramach RPO WD 2014 – 2020.  

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby realizacji i promocji 

Projektu. 

7. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

............................................... 

Miejscowość, data  

.................................................. 

Podpis kandydata/tki 

 

 

 

 

 


