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TYTUŁ PROJEKTU  
Nowe Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku 

pracy dla osób młodych 

NR PROJEKTU  POWR.04.02.00-00-0041/17 

TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 

CYKLU WSPARCIA 

 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam chęć udziału w projekcie „Nowe Horyzonty. Zagraniczne doświadczenia 

zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych” WND-POWR.04.02.00-00-0041/17, realizowanym przez 

Fundację IMAGO z siedzibą przy al. Gen Józefa Hallera 123, 53-201 Wrocław (Lider projektu) oraz Donner + 

Partner GmbH, z siedzibą Konneritzstr. 25, 01067 Drezno (Partner projektu) i Bildungswerk der Sächsischen 

Wirtschaft gGmbH (BSW) z siedzibą Rudolf-Walter-Strase 4, 01156 Drezno (Partner projektu), MobiDirekt UG 

(haftungsbeschrnkt) z siedzibą Wurzener Str. 35, 01127 Drezno (Partner projektu) w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.2  Program mobilności ponadnarodowej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Jednocześnie uprzedzony o odpowiedzialności prawnej za podanie nieprawidłowych danych i/lub złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia i/lub zatajenie prawdy oświadczam, że: 

Spełniam kryteria kwalifikowalności udziału w projekcie, tzn. 

 Jestem osobą w wieku 18-35  lat. 

Jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, to oznacza, że nie pracuję.   

Nie kształcę się,  

tj.  nie uczestniczę  w  kształceniu  formalnym  w  trybie stacjonarnym/dziennym - nie 

uczęszczam do szkoły i nie studiuję. 

Nie szkolę się, tj. nie uczestniczę ani nie uczestniczyłam/em  w okresie ostatnich  4  

tygodni w pozaszkolnych zajęciach finansowanej ze środków publicznych mających na celu 

uzyskanie,  uzupełnienie  lub  doskonalenie  umiejętności  i  kwalifikacji  zawodowych  lub 
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ogólnych,  potrzebnych  do  wykonywania  pracy.   

Nie jestem studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I, II bądź III stopnia. 

Nie prowadzę działalności gospodarczej. 

Nie jestem  rolnikiem  ubezpieczonym lub domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS  

(w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  20  grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników.) 

Zamieszkuję województwo dolnośląskie lub województwo śląskie. 

Zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Deklaruję swój systematyczny udział (w minimalnym 80% wymiarze) we wszystkich formach wsparcia 

przewidzianych w projekcie. 

Deklaruję chęć przystąpienia do egzaminu po zakończeniu szkoleń w celu uzyskania świadectw 

kwalifikacji. 

Zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. 

Zobowiązuję się do udzielania informacji na temat moich losów zawodowych w trakcie trwania wsparć w 

ramach projektu oraz po upływie 3 miesięcy  od  zakończenia  udziału  w  projekcie, a także w terminie 4 

tygodni po zakończeniu udziału w projekcie informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 

uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.  

Wyrażam zdolność i chęć podjęcia  zatrudnienia lub stażu bądź gotowość do założenia działalności 

gospodarczej po zakończeniu udziału w projekcie. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Fundacji Imago o zmianach pojawiających się w moich 

danych osobowych, statusie na rynku pracy, miejscu zamieszkiwania, kształceniu i edukacji oraz wszelkich 

zmianach mających wpływ na powyższe oświadczenia i kwalifikowalność do projektu „Nowe Horyzonty. 

Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych”. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności prawnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajanie 

prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych 

są zgodne z prawdą oraz nie uległy zmianie do dnia rozpoczęcia pierwszego wsparcia w ramach projektu. 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………….………. 

(Miejscowość, data) (Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu) 

 


