DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
OŚ Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

Ja, niżej podpisany(a), ....................................................................................................................................
(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Zamieszkały(a) ……………………….......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(Adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

Legitymujący/a się dowodem osobistym (seria, numer) ...............................................................................
wydanym przez ..............................................................................................................................................
Nr PESEL: ........................................................................................................................................................
Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pn. „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie” zwanym dalej
Projektem, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII „Regionalny rynek
pracy", Działanie 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe"
realizowanym przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
2. Zobowiązuję się do:
a) uczestnictwa we wszystkich przewidzianych w Projekcie formach wsparcia i ich ukończenia,
w tym:
 indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym w zakresie identyfikacji potrzeb
uczestników projektu wraz ze sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania;
 grupowym poradnictwie zawodowym;
 szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym;
 8-miesięcznych stażach zawodowych;
b) podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu u pracodawcy, u którego odbywać będę staż lub
podjęcia, bezpośrednio po zakończeniu stażu, zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy

u pracodawcy, którego sam/a wybiorę lub podjęcia samozatrudnienia, pod warunkiem, że
spełnione zostaną warunki kryterium efektywności zatrudnieniowej1;
c) aktywnego udziału we wszystkich zaproponowanych działaniach zgodnie z Regulaminem
rekrutacji i udziału w projekcie przedstawionym przez Beneficjenta;
d) dołożenia wszelkich starań w celu zdania egzaminu zewnętrznego, którym kończą się szkolenia
zawodowe;
e) wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych realizowanych na potrzeby Projektu.
3. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki.
4. Spełniam warunki udziału w projekcie „Staż + Szkolenie = Zatrudnienie”, określone w Regulaminie
rekrutacji i udziału w projekcie.
5. Dane zawarte w Deklaracji udziału w projekcie są zgodne z prawdą.

............................................................
Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)

1

.................................................
Czytelny podpis

Warunki spełniania kryterium efektywności zatrudnienia oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tego
kryterium określone zostały w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie w §11 Efektywność zatrudnienia.

