DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

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

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

Dobrowolnie deklaruję swój udział we wszystkich zaproponowanych mi formach wsparcia,
odbywających się w ramach projektu „Młodzi z POWEREM w województwie wielkopolskim!” nr
POWR.01.02.01-30-0027/21, realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty
konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez ARS
PROGRESSUS IWONA MILAS.
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności grupy docelowej uprawiające mnie do udziału
w projekcie „Młodzi z POWEREM w województwie wielkopolskim!” tj.:
a) Jestem osobą młodą w wieku 15-29 lat,
b) Jestem osobą zamieszkującą na terenie województwa wielkopolskiego (powiat koniński (PKN),
Konin (PK), powiat gnieźnieński (PG),
c) Jestem osobą nie należącą do grupy docelowej dla konkursu w poddziałaniu 1.3.1 PO WER
d) Jestem osobą z kategorii NEET.
e) Jestem osobą bierną zawodowo / bezrobotną niezarejestrowaną we właściwym miejscowo
Urzędzie Pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotną,
f)

Jestem osobą nie uczestniczącą w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanej z
EFS, w którym udzielane jest wsparcie bezzwrotne,

g) Jestem osobą, która utraciła pracę po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 lub jestem
osobą niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotną, o niskich kwalifikacjach bez wymogu
utraty pracy po 01.03.2020 r.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów projektowych, w tym przede
wszystkim do zamieszczania fotografii z moim wizerunkiem na stronach internetowych,
zawierających treści promujące projekt, w prasie lokalnej oraz w materiałach ogólnych
promujących projekt.

3. Zobowiązuję się do powiadomienia Projektodawcy tj.

ARS PROGRESSUS IWONA MILAS z

wyprzedzeniem o konieczności rezygnacji z udziału w projekcie.
4. Zobowiązuję się w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy (dokumenty/ zaświadczenia świadczące o poszukiwaniu pracy lub
o podjęciu pracy) oraz informację na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji, nabyciu kompetencji (wyniki egzaminów, certyfikaty).
5. Zobowiązuję się w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnić dane dotyczące
mojego statusu na rynku pracy oraz udostępnić dane na temat dokonanego postępu w procesie
aktywizacji społeczno-zawodowej (zaświadczenie o podjęciu nauki, o podjęciu wolontariatu,
opinie o poprawie stanu zdrowia,).
6. Zobowiązuję się do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczyć dokumenty
potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej). Dokumentami potwierdzającymi podjęcie zatrudnienia będą w przypadku:
a) zatrudnienia na umowę o pracę (kopia umowy o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o
formie zatrudnienia z informacją na jaki okres i na jaką część etatu)
b) prowadzenia działalności gospodarczej (dokument potwierdzający prowadzenie działalności
np.: zaświadczenia wydane przez upoważnione organy: ZUS, US, urząd miasta/gminy, wydruk
z CEIDG)
7. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na, iż uczestniczę w projekcie „Młodzi z POWEREM
w województwie wielkopolskim!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym na terenie województwie wielkopolskiego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku
pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
8. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Młodzi
z POWEREM w województwie wielkopolskim!”
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dla potrzeb projektu
„Młodzi
z
POWEREM
w
województwie
wielkopolskim!”
Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy,
niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszej „Deklaracji udziału w projekcie” są zgodne z
prawdą.
……………………………………...……………………………………………
(Data i czytelny podpis Uczestnika/ki Projektu)

