
wer. 3.0 PROJEKT „KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH” Załącznik nr 4

Nr projektu: RPWM.10.06.00-28-0003/18

Każdą usługę dla Podmiotu/Osoby korzystającej z usługi należy wykazać w osobnym wierszu
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lub wykonywanego 

zawodu3 

podstawa,                                          
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L.P. Nr usługi BUR Termin realizacjiNAZWA USŁUGI ROZWOJOWEJ

Oświadczenie o braku równoległego aplikowania

UCZESTNIK

LISTA USŁUG

Cena jednostkowa

Pełna nazwa przedsiębiorstwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wskazać podstawę zatrudnienia, tj. umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowa o pracę w przypadku osób zatrudnionych zgodnie z kodeksem pracy lub stosunek 

służbowy czy też umowa o pracę nakładczą oraz wymiar czasu pracy (np. ½ etatu)

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję APLIKUJE RÓNOLEGLE u innego Operatora WA – MA FUR System o dofinansowanie kosztów udziału tego samego uczestnika indywidualnego / tych samych uczestników indywidualnych w usługach rozwojowych 

wymienionych w tabeli powyżej. 

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję PROWADZI działalność gospodarczą na terenie wykraczającym poza obszar województwa warmińsko – mazurskiego 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 271 § 1 i art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia 

finansowego.

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję UBIEGA SIĘ o wsparcie na usługi rozwojowe, o których dofinansowanie ubiega się w województwie warmińsko – mazurskim w ramach innych projektów Podmiotowego Systemu Finansowania  w innych 

województwach 

………………………………………………………………………………………..

Data i podpis osób / osoby upoważnionej do reprezentowania 

Przedsiębiorcy zgodnie z dokumentem rejestrowym 

 KWALIFIKACJE:  niskie - wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne (tj.szkoła zawodowa, technikum, liceum), wpisać TAK lub NIE

 Data urodzenia pracownika - informacja służy usteleniu przynależności pracownika do grupy osób w wieku 50 lat i więcej

W przypadku pracowników podać nazwę stanowiska lub wykonywanego zawodu, w przypadku pracodawców wpisać „Pracodawca”.


