Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”
realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i realizowanym przez Powiat Gdański w Partnerstwie z Gminą Przywidz w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………..…
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………………..
pouczona/y o odpowiedzialności karnej z Kodeksu Karnego1 oświadczam, iż:
I.

Deklaruję wolę uczestniczenia w Projekcie „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego
aktywni zawodowo”.
……………………………………..
Data i podpis Uczestnika Projektu

II.

W nawiązaniu do oświadczeń i informacji podanych przeze mnie w Formularzu
Rekrutacyjnym do Projektu, oświadczam, iż na dzień złożenia niniejszej deklaracji, tj.
na dzień przystąpienia do Projektu: Pozostaję osobą bezrobotną
……………….…………………………………..
Data i podpis Uczestnika Projektu
a) oświadczam, iż pozostałe dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym nie uległy
zmianie, za wyjątkiem: ……………………………………………………………………
b) potwierdzam wszystkie oświadczenia złożone w Formularzu rekrutacyjnym
za wyjątkiem: ………………...……………………………………….…………………….
…………………………………..……………..
Data i podpis Uczestnika Projektu

III.

W związku z powyższym oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności
uprawniające do udziału w Projekcie.
……………………………………..
Data i podpis Uczestnika Projektu

1

Pouczenie o odpowiedzialności karnej:
Złożenie nieprawdziwych oświadczeń może podlegać odpowiedzialności karnej m.in. na podstawie:
Art. 297 par. 1 kodeksu karnego: „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”

1

IV.

Przystępując do Projektu zobowiązuję się do:
a. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach objętych przewidzianym dla mnie
wsparciem i rzetelnego przygotowywania się do tych zajęć.
b. Pisemnego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na listach obecności,
c. Pisemnego potwierdzania odbioru materiałów przekazanych mi w ramach
Projektu,
d. Zwrotu kosztów udzielonego mi wsparcia – w wypadku rezygnacji z uczestnictwa
w Projekcie w trakcie korzystania ze wsparcia, bez uzasadnionej przyczyny.
e. Udzielania informacji na temat moich losów zawodowych w trakcie trwania
Projektu oraz po upływie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Dane
te będą mogły być wykorzystywane do sporządzania sprawozdań, monitoringu
i ewaluacji oceny rzeczywistych procesów zachodzących na rynku pracy oraz
oceny efektywności prowadzonego wsparcia.
……………..…………………………………

Data i podpis Uczestnika Projektu

