
 

 

Załącznik nr 2 

 
Deklaracja uczestnika projektu 

 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pn.: „Zostań ZAWODOWCEM” 

współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja 

zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej i w pełni akceptuję jego warunki; 

2. będę uczestniczył/a we wsparciu w ramach ww. projektu  

w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kompetencji i/lub kwalifikacji 

zawodowych; 

3. jestem nauczycielem 

□ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3  

□ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 

4. nauczam w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej wskazanym w „Wyniku ponownych 

uzgodnień komisji z Powiatem Malborskim w ramach konkursu na identyfikację koncepcji 

dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych 

szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego 

rynków pracy”. 

Jednocześnie, w związku z przyznanym mi w ramach projektu wsparciem: 

1. przyjmuję do wiadomości informację o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu 

potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakończenia 

udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym; 

2. w związku z powyższym zobowiązuję się dostarczyć do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 RPO WP 

2014-2020 nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie (Załącznik 3 do Zasad pomiaru 

wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego); 

3. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które realizowane będą w trakcie i po 

zakończeniu udziału w projekcie; 

4. Jestem świadomy/a, iż niniejsza deklaracja składana jest jednorazowo w momencie otrzymania 

przeze mnie pierwszej formy wsparcia w projekcie i obowiązywać będzie  

w odniesieniu do wszystkich form wsparcia, z których będę korzystał/a w ramach projektu; 

5. wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku do promowania i upowszechniania działań 

przewidzianych w niniejszym projekcie poprzez rozpowszechnianie: zrobionych mi zdjęć, materiałów 

filmowych z moim udziałem, wygłoszonych przeze mnie opinii, za pośrednictwem różnorodnych 

środków/narzędzi promocji tj. np. internetu, ulotek, plakatu, notatki prasowej, prezentacji 

multimedialnej, reportażu itp. W tym udzielam Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej 

nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na 

terytorium Unii Europejskiej. 
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