Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w
projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szansa na biznes” nr RPLB.06.03.01-08-0019/18
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………..…………………………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko Uczestnika/czki Projektu)

identyfikujący/ca się numerem ewidencyjnym w projekcie …………………………………………………………………….
deklaruję chęd udziału w projekcie pt. „Szansa na biznes” nr RPLB.06.03.01-08-0019/18, realizowanym
przez Łukaszuk Andrzej PROWORD z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Warszawska 14/201 w
partnerstwie z Gdela Krystyna Akustica.Med z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Ks. Zbigniewa
Bieokowskiego 4 lok. 3, w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, Oś
Priorytetowa 6. REGIONALNY RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałanie
6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Jednocześnie oświadczam, że:
1. zapoznałem/-am się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu i spełniam kryteria
kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału we wskazanym projekcie, tj.:
a) jestem osobą w wieku 30 lat lub więcej,
b) jestem osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
c) zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze wiejskim jednego z
powiatów województwa lubuskiego: nowosolskiego, międzyrzeckiego, strzeleckodrezdeneckiego, sulęcioskiego,
d) jestem osobą znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
e) zamierzam rozpocząd działalnośd gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.
2. dane zawarte w złożonym przeze mnie Formularzu rekrutacyjnym są aktualne (w tym dane dotyczące
statusu na rynku pracy);
3. zapoznałem/-am się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w projekcie, akceptuję jego wszystkie zapisy i zobowiązuję się do respektowania zawartych w nim
postanowieo;
4. zostałem/-am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych lub innych badaniach ewaluacyjnych, które
odbędą się w trakcie realizacji Projektu i po jego zakooczeniu;
6. wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.).
7. przyjmuję do wiadomości pouczenie, że ponoszę odpowiedzialnośd za składanie oświadczeo
niezgodnych z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

……………………………………………..
Miejscowośd i data

………………………………..…………………
podpis Uczestnika/czki Projektu

