DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………………………..

1.

2.

3.

4.
5.

6.

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego1
Deklaruję swój udział w projekcie „IDEALNY SZEF – TO JA!” realizowanym w terminie
od 1 grudnia 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. w ramach umowy o dofinansowanie
nr RPPM.05.07.00-22-0027/16-00
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż uczestniczę w projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa
V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.
Oświadczam, że przyjęłem/łam do wiadomości informację o przetwarzaniu moich danych
osobowych zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy na świadczenie
usług szkoleniowo-doradczych
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulamin rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
w projekcie i że akceptuję jego treść.
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikujące mnie do udziału w projekcie określone
w regulaminie rekrutacji do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”, a w szczególności:
a. jestem osobą powyżej 30 roku życia,
b. zamieszkuje obszary objęte wsparciem w województwie pomorskim,
c. Jestem osobą niepracującą
d. należę do jednej z poniższych grup:
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnością,
- osób w wieku 50+,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób o niskich kwalifikacjach
Zobowiązuję się do:
a. Przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie
4 tygodni oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenie uczestnictwa w projekcie,
b. Uczestnictwa w wymaganym wymiarze we wsparciu organizowanym w ramach projektu,
c. Uzupełniania dokumentacji szkoleniowej i doradczej, w tym: podpisywania list obecności,
wypełniania ankiet i testów,
d. Informowania Beneficjenta o zmianach istotnych danych osobowych tj. zmiana nazwiska,
danych kontaktowych, stanu zatrudnienia itp.,
e. Przestrzegania Regulaminu rekrutacji.

………………………………………
Podpis Uczestnika projektu

……………………………………..
Miejscowość i data

1

Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji
dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego
instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
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