
 

                   

 
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
„Szansa na lepszą przyszłość II ” 

 
§ 1 Wprowadzenie 

1. Projekt „Szansa na lepszą przyszłość II” jest realizowany w partnerstwie przez : 
1)Partnera Wiodącego – Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul Rumska 3c/12,81-074 
Gdynia  
2)Partnerów nr 1- Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego, ul. Kaperska 51, 84-120 
Chałupy 

2. Projekt „Szansa na lepszą przyszłość II” jest realizowany w ramach Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej VI Integracja Działania 6.1 Aktywna 
Integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa. 

3. Projekt realizowany jest na terenie powiatu bytowskiego tj. na terenie gmin Borzytuchom, Czarna 
Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Parchowo, Trzebielino, Tuchomie; na terenie  powiatu chojnickiego 
tj. na terenie gminy Brusy, Chojnice (gmina wiejska, gmina miejska), Czersk; na terenie powiatu 
malborskiego tj. na terenie gmin: Lichnowy, Malbork, Miłoradz; na terenie powiatu nowodworskiego 
tj. na terenie gmin: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo; na terenie powiatu starogardzkiego z 
wyłączeniem miasta i gminy Starogard Gdański tj. na terenie gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, 
Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz ( gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska), Smętowo 
Graniczne, Zblewo; na terenie powiatu sztumskiego tj. na terenie gmin: Dzierzgoń, Mikołajki 
Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, na terenie powiatu wejherowskiego. 

4. Projekt jest realizowany w terminie od 01.03.2017 r. do 30.06.2019 r. 
 

§ 2 Rodzaje wsparcia w ramach projektu 
 

1. Każdy uczestnik otrzymuje wsparcie (pakiet) w formie:  

 indywidualnych zajęć motywująco- aktywizujących z psychologiem (10h) 

 indywidualnego poradnictwa prawnego (2h) 

 indywidualnego poradnictwa z zakresu przedsiębiorczości (1h) 

 indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym (5h) 

 szkoleń zawodowych 

 stażu zawodowego (3 miesiące) 

 pośrednictwa pracy (5h). 
2. Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie utworzony Indywidualny Plan Działania. Uczestnik może 

skorzystać z form wsparcia zgodnych z zaplanowanym IPD.  
 

§ 3 Uczestnicy projektu 
 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkałe na terenie gmin: Bobowo,  Borzytuchom, 
Brusy, Bytów, Chojnice( gmina wiejska i  gmina miejska), Czarna Dąbrówka, Czarna Woda, Czersk, 
Dzierzgoń, Kołczygłowy, Kaliska, Lichnowy, Lubichowo, Malbork, Miastko, Mikołajki Pomorskie, 
Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Osieczna, Osiek, Ostaszewo, Parchowo, Skarszewy, Skórcz ( gmina 
wiejska i gmina miejsko-wiejska), Smętowo Graniczne, Stary Dzierzgoń, Stary Targ,  Trzebielino, 
Tuchomie, Zblewo, Wejherowo, Luzino, Gniewino, Linia, Łęczyce, Szemud, Choczewo w tym osoby: 

 bierne zawodowo, 

 bezrobotne  

 korzystające z pomocy opieki społecznej, 

 korzystające z wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 



 

                   

 osoby z niepełnosprawnościami. 
2. W projekcie przewiduje się udział 25 osób w tym: 

 13 kobiet i 12 mężczyzn, 

 4 osób z niepełnosprawnościami ( 15% Uczestników Projektu), 

 25 osób posiadających wykształcenie na maksymalnym poziomie ISCED 3 (wykształcenie 
ponadgimnazjalne lub niższe). 

 
§ 4 Rekrutacja 

 
1. Proces rekrutacji rozpocznie się 01.02.2017 r. i trwać będzie w sposób ciągły do momentu wyczerpania 

dostępnych miejsc.  
2. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez Partnera Wiodącego. 
3. O udziale w projekcie decydują wyniki rekrutacji.  

Pierwszy etap rekrutacji: przyjmowanie zgłoszeń w formie podpisanego przez uczestnika formularza 
rekrutacyjnego.  
Formularz można przesłać do biura projektu, pocztą tradycyjną, elektroniczną lub wypełnić w siedzibie 
Partnera Wiodącego, korzystając z pomocy pracownika projektu.  
Drugi etap rekrutacji: ocena formularza rekrutacyjnego i rozmowa rekrutacyjna połączona  
z badaniem w celu ustalenia indywidualnej ścieżki wsparcia.  
Na podstawie zgłoszeń, zostanie stworzona lista uczestników zakwalifikowanych do udziału 
 w projekcie oraz lista rezerwowa (20% w stosunku do ilości miejsc w projekcie). Zgłoszenia będą 
przyjmowane do momentu wyczerpania się liczby miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona. 

4. Warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie i oświadczeń 
o  zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, umowy o uczestnictwie w projekcie oraz podanie 
wszystkich danych na formularzu rekrutacyjny i dostarczenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności 
(w przypadku osób z niepełnosprawnościami) w pierwszym dniu pierwszej formy wsparcia.  

5.  Kryteria rekrutacji:  
1) kwalifikowalność (przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
formalnych udziału w projekcie, wymienionych w paragrafie 3 Regulaminu) 
2) zgodność wymaganego Indywidualnego Planu Działania z ofertą, 
3) preferowane do objęcia wsparciem są osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ. 

6. Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej: ww.bpe.biz.pl 
oraz u pracowników prowadzących rekrutację do projektu. 

7.  Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią: formularz rekrutacyjny, oświadczenia uczestnika 
projektu 1 i 2 , zakres danych osobowych, deklaracja udziału.  

 
§ 5 Zasady udzielania wsparcia 

 
1. Wsparcie udzielane jest przez podmioty organizujące wsparcie: Partnera Wiodącego i Partnera nr 1. 
2. Uczestnicy  projektu zobowiązują się do systematycznego i punktualnego uczęszczania  

na wszystkie zajęcia oraz ukończenia wszystkich form wsparcia zgodnie z zaplanowanym 
dla nich Indywidualnym Planem Działania. 

3. Uczestnicy  projektu zobowiązują się do udziału w badaniach ewaluacyjnych projektu.  
4. Uczestnicy otrzymują zaliczenie danej formy wsparcia na podstawie obecności na co najmniej 80% 

zajęć, z wyjątkiem szkolenia zawodowego, którego formą zaliczenia jest obecność na co najmniej 80% 
zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu zewnętrznego przeprowadzonego na koniec 
szkolenia. 

5. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne. 
6. Efektem szkolenia (kursu) zawodowego jest nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie 

kompetencji. Kursy i szkolenia o charakterze zawodowym w projekcie zostaną zakończone nabyciem 
kwalifikacji, przy czym kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, uzyskany 



 

                   

w momencie potwierdzenia przez właściwy organ, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się 
spełniające określone standardy.  

7. W trakcie stażu oraz podczas szkolenia zawodowego Uczestnikowi, przysługuje 
stypendium, na zasadach opisanych w Standardach realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1. 
Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 i zgodnie z budżetem projektu. Szczegółowych informacji 
uczestnikowi projektu udzielą pracownicy organizatora wsparcia. 

8. Warunkiem otrzymania stypendium w pełnej wysokości jest przepracowanie zaplanowanej liczby 
godzin lub udział w szkoleniu  potwierdzony przez dostarczenie prawidłowo wypełnionej 
dokumentacji i wszystkich danych niezbędnych do dokonania wypłaty. 

9. W przypadku choroby uczestnika projektu (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), przysługuje 
stypendium w pełnej wysokości - zgodnie z harmonogramem. 

10. Wartość stypendium w niepełnej wysokości obliczane jest proporcjonalnie                        
  do ilości godzin przepracowanej  lub udziału w szkoleniu. 

11. W przypadku konieczności rezygnacji z dalszego udziału w projekcie, spowodowanej stanem zdrowia, 
uczestnik projektu zobowiązany jest przedłożyć Podmiotowi organizującemu wsparcie  oświadczenie 
wydane przez lekarza o przeciwwskazaniach do kontynuacji uczestnictwa w projekcie. 

12. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie z przyczyn nieusprawiedliwionych 
lub podania przez uczestnika w jakimkolwiek dokumencie związanym z udziałem w projekcie 
nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 
w wysokości sankcji finansowych nałożonych na Partnera Wiodącego, związanych  
z niekwalifikowanym udziałem uczestnika w projekcie z jego winy. 

13. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę 
umowną, o której mowa w ust. 12 w przypadku nałożenia na Partnera Wiodącego kar finansowych 
w jakikolwiek sposób związanych z przyczynami, o których mowa w ust. 12. 
 

§ 6 Proces monitoringu i oceny 
 

1. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu celem 
dokonania oceny skuteczności działań podjętych w ramach projektu. W celu przeprowadzenia 
monitoringu i oceny uczestnicy projektu zobowiązani są do udzielenia informacji na temat rezultatów 
uczestniczenia przez nich w projekcie,  w tym informowania o wszystkich miejscach zatrudnienia po 
zakończeniu udziału w projekcie i dostarczania zaświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umowy oraz 
składania oświadczeń na temat miejsc zatrudnienia. 

2. Uczestnicy projektu mają prawo do zgłaszania swoich uwag i sugestii do podmiotu organizującego 
wsparcie: osobiście lub do Partnera Wiodącego: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@bpe.biz.pl. 

 
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 

realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu (obecnie i w przyszłości) przez Partnera Wiodącego  
i pozostałych Partnerów, Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną przez nią instytucję oraz zostaje 
poinformowany o prawie do wglądu i poprawianiu swoich danych osobowych  oraz innych prawach 
wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  10 maja 2018. (Dz. U. z 2018r. , poz. 
1000). 

2.  Uczestnik w okresie realizacji projektu zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania Partnera Wiodącego  za pośrednictwem Podmiotu organizującego wsparcie  o 
wszelkich zmianach w danych zawartych w jakichkolwiek dokumentach uczestnika związanych z jego 
udziałem  w projekcie. 

 
§8. Postanowienia końcowe 

 



 

                   

1.  Zobowiązania uczestników względem Partnera Wiodącego i Partnera nr 1 wynikające z udziału   
w Projekcie przedawniają się z upływem 7 lat od dnia ich powstania. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Partner Wiodący  
i Partner nr 1. 

3. Partner Wiodący i Partner nr 1 zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian 
 w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w formie pisemnej oraz 
publikowane na stronie internetowej. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny  

2. Oświadczenie uczestnika projektu nr 1 

3. Oświadczenie uczestnika projektu nr 2 

4. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorze 

5. Deklaracja udziału w projekcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

Załącznik nr 1 

FORMULARZ   REKRUTACYJNY 

Data przyjęcia zgłoszenia: 
 

I. Dane uczestnika projektu 
 

Imię: 

Nazwisko: 

Pesel: 

Płeć:                              Kobieta                               Mężczyzna                     

Data urodzenia:  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

Wykształcenie:               

         (ISCED 0) niższe niż podstawowe                  (ISCED 3) ponadgimnazjalne             

         (ISCED 1) podstawowe                                    (ISCED 4)  policealne 

         (ISCED 2) gimnazjalne                                      (ISCED 5-8)  wyższe 

II. Dane kontaktowe  uczestnika projektu 
Należy wskazać adres kontaktowy, tzn.  dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się  
do udziału w projekcie.  

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Ulica: 

Numer budynku / numer lokalu: 

Kod pocztowy: 

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 
III. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 
Wskaż jedną z czterech wykluczających się pozycji z listy.  

 
 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

 osoba długotrwale bezrobotna 

 inne  

 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

 Osoba bierna zawodowo 

 Osoba pracująca 

IV. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu 

 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  



 

                   

 Osoba z niepełnosprawnościami 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej): 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Osoba korzystająca z PO PŻ 
 Osoba bezrobotna zakwalifikowana do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie 

Pracy i skierowana do objęcia Programem Aktywizacja i Integracja w oparciu o 

ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 
 

Oświadczam, że:  

a) podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą, 

d) przyjmuję do wiadomości, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne  
z przyjęciem mnie do projektu.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie   z ustawą 
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016r. , poz. 922) oraz potwierdzam, że zawarte 
w formularzu dane są aktualne i zgodne z prawdą. 

 

 

……………………………………………                             ……..…..………………………………………….. 
Podpis osoby przyjmującej formularz                       Data i podpis kandydata na uczestnika projektu 

 
 
 
 

 

  

b) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą, 

c) zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ”System Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej I” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  



 

                   

Załącznik nr 2  - oświadczenie 1 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu „Szansa na lepszą przyszłość II” oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020”: 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe 
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013 r.); 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

4. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

5. Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., 
wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach 
trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

6. Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem 
Polskim a Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem 
dwustronnych negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów 
i przedsięwzięć priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i 
województwa, w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Szansa na lepszą przyszłość 
II”, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom 
Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno–
promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do 



 

                   

publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą –Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk oraz zostały powierzone do 
przetwarzania beneficjentowi realizującemu Projekt  - Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz,ul. 
Rumska 3c/12, 81-074 Gdynia oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją 
Projektu. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z 
jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż 
do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji1. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu 
na rynku pracy2. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, 
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w powyższym procesie. 

13. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

 

  

                                                           
1 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
2 j.w. 



 

                   

     (miejscowość i data)                (czytelny podpis uczestnika projektu) 

Załącznik nr 3  - oświadczenie 2 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu Szansa na lepszą przyszłość II, oświadczam, że przyjmuję do 
wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe 
są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013 r.); 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

3. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem, 
beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

4. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

5. Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach 
Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w 
związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2020 Nr RPPM/12/2015. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Szansa na lepszą przyszłość 
II”, w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach 
RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia 
realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o 
podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów. 

mailto:iod@miir.gov.pl


 

                   

5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu Projekt  
- Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz, ul. Rumska 3c/12, 81-074 Gdynia oraz podmiotom, które 
świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu.  

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z 
jej poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż 
do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 
przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

 

                           

     (miejscowość i data)                (czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

Załącznik nr 4  Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania w zbiorze 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Dane osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy 

Lp. Nazwa 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Stanowisko 

 Osoba do kontaktów roboczych 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Numer telefonu 

4. Adres e-mail 

5. Numer faksu 

6. Ulica 

7. Numer budynku 

8. Numer lokalu 

9. Kod pocztowy 

10. Miejscowość 

11. PESEL 

 

Dane osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu partnera 

Lp. Nazwa 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Stanowisko 



 

                   

4. Symbol partnera 

5. Kwalifikowalność środków w projekcie zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi 

kwalifikowalności wydatków 

6. PESEL 

 

Dane dotyczące personelu projektu 

Lp. Nazwa 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Kraj 

4. PESEL 

5. Forma zaangażowania 

6. Okres zaangażowania w projekcie 

7. Wymiar czasu pracy 

8. Stanowisko 

 

Uczestnicy szkoleń, konkursów, konferencji 

Lp. Nazwa 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Adres e-mail 

4. Nazwa instytucji/organizacji 

5. Telefon 

6. Stanowisko służbowe 

 

 

2. Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane 

uczestników indywidualnych 



 

                   

 

Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa 

1. Kraj 

2. Rodzaj uczestnika 

3. Nazwa instytucji 

4. Imię 

5. Nazwisko 

6. Pesel 

7. Seria i numer dowodu osobistego 

8. Płeć 

9. Wiek w chwili przystępowania do projektu 

10. Wykształcenie 

11. Województwo 

12. Powiat 

13. Gmina 

14. Miejscowość 

15. Ulica 

16. Nr budynku 

17. Nr lokalu 

18. Kod pocztowy 

19. Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

20. Telefon kontaktowy 

21. Adres e-mail 

22. Data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie 

23. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

24. Wykonywany zawód 



 

                   

25. Miejsce pracy 

26. Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

27. Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM - Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia 

Młodych) 

28. Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

29. Rodzaj przyznanego wsparcia 

30. Data rozpoczęcia/zakończenia udziału we wsparciu 

31. Data założenia działalności gospodarczej 

32. Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej 

33. PKD założonej działalności gospodarczej 

34. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

35. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w tym z dziećmi 

pozostającymi na utrzymaniu 

36. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 

na utrzymaniu 

37. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

38. Przynależność do grupy docelowej zgodnie RPO WP 2014-2020 /zatwierdzonym do realizacji 

wnioskiem o dofinansowanie projektu 

39. Numer konta bankowego 

40. Data urodzenia 

41. Imiona rodziców/opiekunów 

42. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej 

43. Migrant 

44. Osoba obcego pochodzenia 

45. Osoba z niepełnosprawnościami 

 

 

3. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych 

 



 

                   

Użytkownicy Centralnego systemu teleinformatycznego ze strony beneficjentów/partnerów                (osoby 

uprawnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu beneficjenta/partnera) 

Lp. Nazwa 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Telefon 

4. Adres e-mail  

5. Kraj 

6. PESEL 

 

Wnioskodawcy 

Lp. Nazwa 

1. Nazwa wnioskodawcy 

2. Forma prawna 

3. Forma własności 

4. NIP 

5. Kraj 

6. Adres: 

          Ulica  

          Numer budynku  

          Numer lokalu  

          Kod pocztowy  

          Miejscowość  

          Telefon  

          Fax  

          Adres e-mail 

 

Beneficjenci/Partnerzy 



 

                   

Lp. Nazwa 

1. Nazwa beneficjenta/partnera 

2. Forma prawna beneficjenta/partnera 

3. Forma własności 

4. NIP 

5. Regon 

6. Adres: 

          Ulica  

          Nr budynku  

          Nr lokalu  

          Kod pocztowy  

          Miejscowość  

          Telefon  

          Fax  

          Adres e-mail 

7. Kraj 

8. Numer rachunku beneficjenta/odbiorcy 

 
Dane uczestników instytucjonalnych (osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą) 

Lp. Nazwa 

1. Kraj 

2. Nazwa instytucji 

3. NIP 

4. Typ instytucji 

5. Województwo 

6. Powiat 

7. Gmina 

8. Miejscowość 

9. Ulica 

10. Nr budynku 

11. Nr lokalu 

12. Kod pocztowy 

13. Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

14. Telefon kontaktowy 



 

                   

15. Adres e-mail 

16. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

17. Data zakończenia udziału w projekcie 

18. Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji 

19. Rodzaj przyznanego wsparcia 

20. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

21. Data zakończenia udziału we wsparciu 

 
Dane uczestników indywidualnych 

Lp. Nazwa 

1. Kraj 

2. Rodzaj uczestnika 

3. Nazwa instytucji 

4. Imię 

5. Nazwisko 

6. Pesel 

7. Płeć 

8. Wiek w chwili przystąpienia do projektu 

9. Wykształcenie 

10. Województwo 

11. Powiat 

12. Gmina 

13. Miejscowość 

14. Ulica 

15. Nr budynku 

16. Nr lokalu 

17. Kod pocztowy  

18. Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) 

19. Telefon kontaktowy 

20. Adres e-mail 

21. Data rozpoczęcia udziału w projekcie 

22. Data zakończenia udziału w projekcie 

23. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

24. Wykonywany zawód 

25. Zatrudniony w (miejsce zatrudnienia) 

26. Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie 

27. Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM – Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia 
Młodych) 

28. Zakończenie udziału  osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa 

29. Rodzaj przyznanego wsparcia 

30. Data rozpoczęcia udziału we wsparciu 

31. Data zakończenia udziału we wsparciu 

32. Data założenia działalności gospodarczej 

33. Kwota przyznanych środków na założenie działalności gospodarczej 

34. PKD założonej działalności gospodarczej 

35. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia  

36. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

37. Osoba z niepełnosprawnościami  

38. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących  



 

                   

39. W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu  

40. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu 

41. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

 
Dane dotyczące personelu projektu 

Lp. Nazwa 

1. Imię 

2. Nazwisko 

3. Kraj 

4. Pesel 

5. Forma zaangażowania 

6. Okres zaangażowania w projekcie 

7. Wymiar czasu pracy 

8. Stanowisko 

 
Wykonawczy realizujący umowy o zamówienia publiczne, których dane przetwarzane będą w związku z 
badaniem kwalifikowalności środków w projekcie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) 

Lp. Nazwa 

1. Nazwa wykonawcy 

2. Kraj 

3. NIP wykonawcy 
 

 

  



 

                   

Załącznik nr 5 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Ja,…………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
  (Imię i nazwisko) 
zobowiązuję się do uczestnictwa w projekcie:  

„Szansa na lepszą przyszłość II” 
 

Oświadczam, że: 

 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej 
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 zapoznałem/am się z regulaminem udziału w projekcie i zobowiązuję się do jego stosowania 
 zamieszkuję na terenie jednej  z gmin : Bobowo,  Borzytuchom, Brusy, Bytów, Chojnice (gmina wiejska 

 i miejska), Czarna Dąbrówka, Czarna Woda, Czersk, Dzierzgoń, Kołczygłowy, Kaliska, Lichnowy, 
Lubichowo, Malbork, Miastko, Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Osieczna, Osiek, 
Ostaszewo, Parchowo, Skarszewy, Skórcz ( gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska), Smętowo Graniczne, 
Stary Dzierzgoń, Stary Targ,  Trzebielino, Tuchomie lub  Zblewo, Wejherowo, Luzino, Gniewino, Linia, 
Łęczyce, Szemud, Choczewo 

 spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie  
 zobowiązuję się do  uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zgodnie z zaplanowaną  

dla mnie ścieżką wsparcia 
 wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie mojego wizerunku (np. na stronie internetowej)  

w celach promocyjnych projektu  

 przyjmuję do wiadomości, że ponoszę  odpowiedzialność za składanie  oświadczeń niezgodnych  
z prawdą 

 zostałem/am poinformowany/na, że udział w projekcie jest bezpłatny 
 udzielę niezbędnych informacji o osiąganych rezultatach na każdym etapie realizacji projektu  

oraz po jego zakończeniu 

 nie korzystam z podobnych form wsparcia w identycznym zakresie w innych projektach 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
 
Wybrać właściwe (proszę zaznaczyć jedno lub więcej):  

 

 korzystam ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej  

 korzystam z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

 jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy  

 jestem osobą nieaktywną zawodowo 

 jestem osobą bierną zawodowo 

 posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

 posiadam wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe ( ISCED 3 lub niżej) 

 jestem zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna o ustalonym  
III profilu pomocy 

 jestem osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym z innego powodu:………………………………………… 
 
 

……..…..………………………………………….. 
 Data i podpis   uczestnika projektu 


