Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych

Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Rozwój drogą do sukcesu”

Deklaruję uczestnictwo w projekcie „Rozwój drogą do sukcesu” realizowanym przez J&C GROUP Karolina
Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni, Pl. Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia w ramach
Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działania 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób
dorosłych.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Udziału w Projekcie „Rozwój droga do sukcesu” i są
mi znane przyjęte kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie. Tym samym oświadczam, że spełniam co
najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów formalnych, tj.:
Jestem:
☐ kobietą
☐ mężczyzną
☐ osobą w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej);
☐ osobą w wieku 50 lat i więcej;
☐ osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych1;
☐ uczę się, pracuję lub zamieszkuję na obszarze województwa świętokrzyskiego, na terenie miasta:
Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko Zdrój – właściwe miasto podkreślić
(właściwe zaznaczyć ”x”)

Przystępuję do projektu z własnej inicjatywy.
czytelnie imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………….
podpis

1

oznacza to osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia
(ISCED 2011) zaaprobowaną przez Konferencję Ogólną UNESCO. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
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