DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………….………………………......................................................
( Imię i Nazwisko)

PESEL …………………………………….………………………….…………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………..………………………………………………………………………..
1. Wyrażam zgodę na udział w projekcie pn. „Nowa droga do zatrudnienia”
realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki w ramach Regionalny
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej:
8 Rynek pracy 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy o numerze RPDS.08.02.00-02-0106/18.
2. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie:
a) jestem osobą o niskich kwalifikacjach,
b) jestem osobą w wieku od 30 r.ż.(od dnia 30 tych urodzin),
c) jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy w tym długotrwale bezrobotną,
lub
d) jestem osobą bierną zawodowo,
e) zamieszkuję (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa dolnośląskiego, na obszarze powiatów:
jaworski, lwówecki, złotoryjski, wałbrzyski, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych, jeleniogórski, legnicki i wołowski.
3. Akceptuję założenia projektu oraz zobowiązuję się do czynnego i systematycznego w nim udziału.

4.Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Zobowiązuję się do dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia o statusie z
PUP.
6. Zobowiązuję się do dostarczenia po zakończenia udziału w projekcie (do 3 miesięcy od
zakończenia udziału) dokumentów potwierdzających: podjęcie zatrudnienia, założenie działalności
gospodarczej.

Projekt „Nowa droga do zatrudnienia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

7. Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat mojej sytuacji po zakończeniu udziału w
projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału), tj. o podjęciu pracy, lub
założeniu działalności gospodarczej.
Jednocześnie oświadczam, iż:



Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt „Nowa droga do zatrudnienia” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie
rekrutacji i uczestnictwa wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując
warunki Regulaminu.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za oświadczenie nieprawdy, na podst. art. 233 § 1 i 2
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997r., Nr 88, poz. 553 z późniejszymi
zmianami) tj.: „Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący
zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie”, oświadczam, iż powyższe dane są
zgodne z prawdą.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
 obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu oraz
 wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji,
zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu.

…………………………………
(Miejscowość, data)

……......................................................
(Czytelny podpis uczestnika projektu)
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