
 
 

POŚWIADCZENIE ODBIORU KSIĄŻEK Z PROJEKTU 

pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy”, numer 
RPDS.10.03.00-02-0014/17 

 

 

_________________________ 
Imię i nazwisko 
 
Ja, niżej podpisana/y potwierdzam odbiór podręcznika z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego / niemieckiego 
/francuskiego/szkolenie komputerowe(niepotrzebne skreślić) w projekcie nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 
realizowanego w ramach podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a SEVERN Sp. z o.o. umowy 
o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku 
pracy” 

 
 

________________________________________ 
czytelny podpis 

 
 

Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy ” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez 
SEVERN  Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” 10.3 

"Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" Typ projektu "10.3.A. Szkolenia i kursy skierowane do  osób dorosłych chcących podnieść 

kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych oraz ICT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
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