Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/-KI NA UCZESTNIKA/-CZKĘ
o spełnianiu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w projekcie
„Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją szansą na lepsze jutro” nr umowy: RPSL.11.03.00-24-02G4/16 realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia
zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych i współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020.

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie)
Zamieszkały/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)
Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ:

 zamieszkuję w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa śląskiego w jednej z lokalizacji: powiat: bielski,
cieszyoski, żywiecki, pszczyoski, będzioski, tarnogórski, zawierciaoski, miasta: Bielsko-Biała, Jastrzębie – Zdrój,
Żory, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śl., Radzionków, Ruda Śl.,
Siemianowice Śl, Świętochłowice, Zabrze i

 jestem osobą pozostajacą bez zatrudnienia i spełniam kryteria zgodne z rozporzadzeniem MEN z 22.09.2012 r.
potwierdzające staż pracy w danym zawodzie, które przedstawiam w postaci: oświadczenia/ świadectwa/
dyplomu lub innego dokumentu lub

 jestem osoba pracującą, która wyraża chęd potwierdzenia swoich kwalifikacji poprzez podejście do egzaminu
mistrzowskiego a następnie do egzaminu dającego uprawnienia na Instruktora nauki zawodu.

 zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „Potwierdzone kwalifikacje zawodowe Twoją
szansą na lepsze jutro” i

 potwierdzam, że wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe a jeżeli ulegną zmianie
poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu.
Oświadczam także, że wszelkie podane przeze mnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne z prawdą.

…………………………………………….…...
Miejscowość, data

………………………………………………….
Podpis Kandydata/tki na Uczestnika/czkę Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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