Deklaracja uczestnictwa w projekcie
nr projektu: RPPM.06.01.01-22-0003/16-00 pt.: System aktywizacji społeczno-zawodowej w
powiecie puckim - AKTYWATOR
1. Ja ……………………………………… Deklaruję udział w projekcie „System aktywizacji
społeczno-zawodowej w powiecie puckim - AKTYWATOR” w ramach Osi Priorytetowej 6
Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
2. Zobowiązuję się do czynnego uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia.
3. Oświadczam, że:
 Zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji, regulaminem projektu, regulaminem zwrotu
kosztów dojazdu oraz regulaminem stażu i w pełni akceptuję warunki określone w tych
regulaminach.
 Spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.
 Zobowiązuję się do przestrzegania zasad uczestnictwa w projekcie.
 Zostałem poinformowany, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
 Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie oraz zobowiązuję się do
systematycznego uczęszczania na zajęcia i czynnego udziału w projekcie.
 Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
 W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów
finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz promocji (Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006), wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na
zdjęciach, publikowanie zdjęć m. in. na stronie internetowej projektu i w mediach.
 Wyrażam chęć i zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbędą się przed
realizacją projektu, w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu.
 Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Projektodawcy o wszelkich zmianach
moich danych osobowych oraz teleadresowych.
 Zostałem poinformowany o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z
prawdą – Projektodawcy przysługuje od Uczestnika projektu roszczenie w drodze
powództwa cywilnego.
 Deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia.
 Zobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu w
terminie 4 tygodni oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w
projekcie oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu
udziału w projekcie.
Podpis uczestnika projektu:
Data podpisania deklaracji:
……………………………….

……………………………..

