
 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Model kształcenia całożyciowego zgodny 

z potrzebami regionalnego rynku pracy 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

 

Ja, niżej podpisany/a*…………………………………………………………………………………………. 

wyrażam wolę uczestniczenia w Projekcie pt. „Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami 

regionalnego rynku pracy” współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 

4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

 

W zakresie kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w Projekcie, oświadczam co następuje:  

 

Wykształcenie 

Ukończyłam/łem (proszę podać nazwę szkoły) …………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

i posiadam wykształcenie (zaznaczyć właściwe w kolumnie 

obok) 

□ brak lub niepełne podstawowe 

□ podstawowe 

□ gimnazjalne  

□ ponadgimnazjalne  

□ policealne  

Wiek 

W dniu złożenia Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie 

(zaznaczyć właściwe w kolumnie obok): 

□ nie przekroczyłem 35 roku życia 

□ mam 36 lub więcej lat 

Staż pracy 

Do dnia złożenia Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie mój 

staż pracy ogółem wynosi (zaznaczyć właściwe w kolumnie 

obok): 

□ mniej niż 8 lat 

□ 9 lat i więcej 

Zatrudnienie 

Jestem zatrudniony w Firmie będącej członkiem klastra 

zaznaczyć właściwe w kolumnie obok) 

□ Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia 

"Kraina Podkarpacie"  

□ Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców 

Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" 

□ nie jest członkiem w/w klastrów 

Brak udziału w szkoleniach 

W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie szkoliłam/szkoliłem 

się, tj. nie uczestniczyłam/nie uczestniczę w 

szkoleniach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych 

do wykonywania pracy  

□ nie uczestniczyłem w szkoleniach w 

ostatnich 6 miesiącach 

□ uczestniczyłem w szkoleniach w ostatnich 

6 miesiącach 

 

 

 



 
 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

„Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy” i akceptuję jego treść. 

 

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, w związku z 

przepisem art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam własnoręcznym podpisem, że spełniam 

wszystkie kryteria kwalifikowalności, określone dla uczestników projektu/szkoleń w Regulaminie projektu, oraz 

wiarygodność i prawdziwość informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 

 

 

 

 

______________________________ __________________________________________ 
miejscowość, data       czytelny podpis kandydata do Projektu 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

Wypełnia pracownik Projektu 

Kryterium rekrutacyjne 
Spełnia kryteria 

kwalifikacyjne 
Liczba przyznanych punktów 

Dostępu 

Osoba dorosła □ tak        □ nie -------------------------- 

Zatrudnienie w firmie 

będącej członkiem klastra 

□ tak        □ nie 
-------------------------- 

Wykształcenie (max. 

średnie) 

□ tak        □ nie 
-------------------------- 

Brak udziału w szkoleniach 

w ostatnich 6 miesiącach 

□ tak        □ nie 
-------------------------- 

Pomocnicze 

Wiek  --------------------------  

Staż pracy --------------------------  

Płeć --------------------------  

Suma przyznanych punktów…………… 

………………………………………………………………… 
Podpis pracownika 


