DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Nowa droga”
WND.POWR.01.02.01-20-0038/17
W związku z przystąpieniem do projektu Nowa droga, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 - 2020 przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją
Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projektu
konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od
………… r. do ………. r.:
1.
2.

Wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie Nowa droga (nr WND-POWR.01.02.01-20-0038/17).
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Projektu, znam swoje prawa i obowiązki z niego
wynikające. Zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.
3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału we wskazanym
projekcie tj:
a) Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia w wieku 15-29 lat;
b) Zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego obszar powiatów: m. Białystok, białostocki,
sokólski, woj. podlaskiego;
c) Nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – tzn. nie uczestniczę w
kształceniu formalnym szkolnym publicznym lub niepublicznym – w trybie stacjonarnym tj. na
poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ zasadniczej szkoły zawodowej/ szkoły średniej
ogólnokształcącej lub zawodowej/ szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich;
d) Nie szkolę się – tzn. nie uczestniczyłem(am) w edukacji formalnej (np. nie uczęszczałem(am) na
zajęcia w szkole lub na uniwersytecie) ani nie brałem(am) udziału w szkoleniu (rozumianym
jako forma aktywizacji finansowana ze środków publicznych) w trakcie ostatnich czterech
tygodni;
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym
oświadczam, ze dane zawarte w dokumencie „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Nowa
droga (nr WND-POWR.01.02.01-20-0038/17)” są zgodne ze stanem faktycznym i nie uległy zmianie od
momentu jego wypełnienia.
4. W przypadku zmiany danych osobowych zobowiązuję się niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym
fakcie Zespół Projektu.
5. Zobowiązuję się do przekazania Zespołowi Projektu w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w
projekcie dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w
kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
6. Zobowiązuję się do przekazania w terminie trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie dane
dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
7. Przyjmuję do wiadomości pouczenie, że ponoszę odpowiedzialność za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
8. 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. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji związanych z realizacją projektu drogą telefoniczną
i/lub elektroniczną e-mail.
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MIEJSCOWOŚĆ I DATA
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CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU1

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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