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Załącznik nr 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

 

Ja,niżej podpisany/a ……………………………………………………..……………………………. 
(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a…………………………………………………….......................................................... 
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 

tel./email......................................................................... 

 

wyrażam zgodę na udział w projekcie „Wyjdź przed szereg!” nr wniosku POWR.01.02.01-14-

0069/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie 

PROREW. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do uczestnictwa w projekcie, tzn.: 

 

1. Mieszkam na terenie województwa mazowieckiego (miasto Radom, powiaty: radomski, 

szydłowiecki) 

2. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP lub bierną zawodowo 

3. Jestem osobą w wieku 18-29 lat 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

· Zostałem/-am poinformowany/-a, iż projekt „Wyjdź przed szereg!” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

· Zapoznałem/-am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie projektu                 

i wyrażam zgodę na uczestnictwo, jednocześnie akceptując warunki Regulaminu, 

· Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej dotychczas 

pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników, 

· Uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  cywilnej  (wynikającej  z  Kodeksu  Cywilnego)  za  składanie  

oświadczeń niezgodnych z  prawdą,  oświadczam  że  wszystkie  podane  przeze  mnie  powyżej  

informacje  są  prawdziwe  i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać 

weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych 

rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich zgodności z prawdą. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu, 

- wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji, 

zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu, 

- przekazania informacji dotyczącej mojej sytuacji na rynku pracy, po zakończeniu udziału w 

projekcie pn.  „Wyjdź przed szereg!” (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem 
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danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu udziału w projekcie (do 3 miesięcy od 

zakończenia udziału). 

 

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie  

i w przyszłości przez Stowarzyszenie PROREW oraz organy administracji rządowej oraz 

samorządowej lub upoważnione przez nie instytucje (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) – w celach związanych z realizacją, monitoringiem, kontrolą                     

i ewaluacją projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 

państwa. 

  

 

  

…………………………                                                                ………………………………  
     miejscowość i data                                                                                        podpis uczestnika projektu 

  

 


