Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/a
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
PESEL

deklaruję chęć uczestnictwa we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach projektu: „Nowa Perspektywa” Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej, ul.
Chmielna 6 lok. 6, 00-020 Warszawa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020, Oś
Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Oświadczam, że:

1. Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Nowa Perspektywa” realizowanym w ramach RPO WŁ2014-2020, Oś Priorytetowa IX.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez Związek
Młodzieży Wiejskiej w partnerstwie z Fundacją AKME w okresie od 01.10.2017 do 30.06.2019.
Zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w ww. projekcie, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Jestem osobą powyżej 18 r.ż.
Jestem osobą bierną zawodowo lub zarejestrowaną bezrobotną.
Zamieszkuję na obszarze województwa łódzkiego.
Zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału
w projekcie.
Oświadczam, że w terminie udziału w wybranych formach wsparcia oferowanych w projekcie, nie będę korzystać z takiego samego
zakresu wsparcia, w takim samym terminie, w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie. Uprzedzony/a o odpowiedzialności
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że dane zawarte w dokumencie
FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu pn. „Nowa Perspektywa” są zgodne ze stanem faktycznym.
10. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach na początku, w trakcie i po zakończeniu
Projektu.
11. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem.
12. Zobowiązuję się do udzielenia niezbędnych informacji oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
formularzu rekrutacyjnym w celach rekrutacji do projektu i realizacji zaplanowanych działań, a także zbieranych na potrzeby badań
niezbędnych do prowadzenia ewaluacji i monitoringu projektu „Nowa Perspektywa” (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2015, poz. 2135) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku do celów
związanych z promocją projektu.
13. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją projektu drogą telefoniczna i/lub elektroniczną e-mail.
14. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.

Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym oraz innych oświadczeniach i dokumentach
stanowiących

integralną

cześć

dokumentacji

aplikacyjnej

odpowiadają

stanowi

faktycznemu

i są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
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