
 

 

 

 

„Cyfrowa Rewitalizacja” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ I PRZYSTAPIENIU DO PROJEKTU 

 

JA, NIŻEJ PODPISANY/A: ........................................................................................................ 
(IMIĘ I NAZWISKO) 

ZAMIESZKAŁY/A:  ................................................................................................................... 
(ADRES) 

 PESEL  

 

DEKLARUJĘ przystąpienie do projektu „Cyfrowa Rewitalizacja” nr RPLD.11.02.02-10-0003/19, realizowanym 

przez HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna, z siedzibą przy ul. Targowej 27, 90-043 

Łódź, w partnerstwie z Miastem Łódź, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

OŚWIADCZAM, ŻE : 

• Jestem osobą w wieku 18 lat i więcej, 

• Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)/ pracuję/ uczę się na obszarze województwa 

łódzkiego, 

• Jestem osobą zamieszkującą obszar rewitalizowany miasta Łodzi lub osobą przeniesioną w związku  

z wdrażaniem procesu rewitalizacji*, 

• pragnę uczestniczyć z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, 

• Jestem osobą przynależącą do minimum jednej z grup (odpowiednie zaznaczyć): 
 

Jestem osobą dorosłą z wykształceniem co najwyżej średnim (do poziomu ISCED 

3 włącznie) 
 

(tj. osobą posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (włącznie) zgodnie z Międzynarodową 

Standardową Klasyfikacją Kształcenia. tj.: 

- poziom ISCED 1 – wykształcenie podstawowe, 

- poziom ISCED 2 – wykształcenie gimnazjalne, 

- poziomu ISCED 3 – wykształcenie ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe, średnie) 

 

 

 TAK     NIE  
 

 

Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia 
 

 

 TAK     NIE  

 

OŚWIADCZAM, IŻ: 

 Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po 

stronie HN Partners s.c. Kamil Hałaczkiewicz, Adrian Nowak z siedzibą w Łodzi (90-043), ul. Targowa 27, 

obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, HN Partners 

Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna będzie miał prawo dochodzić ode mnie roszczeń na 

drodze cywilnoprawnej. 

 

……………………………………………………      …………………………………………………… 

miejscowość i data            czytelny podpis Kandydata/ki 

 
* Obszar gminy miasta Łódź zdefiniowany w Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Łodzi 2026+ jako obszar przewidziany do procesu 
rewitalizacji. Szczegółowy wykaz ww. obszaru opisany w załączniku nr 1 do  Regulaminu projektu. 

           


