
   
 
Załącznik nr 3 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Ja,…………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
  (Imię i nazwisko) 
zobowiązuję się do uczestnictwa w projekcie nr POWR.01.02.01-22-0008/19 :  

„Droga dla Młodych do zatrudnienia na Pomorzu” 
 

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 województwa pomorskiego 
 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 informacyjnych i 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 

 zobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie 
4 tygodnie oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie.  

 
Wybrać właściwe (proszę zaznaczyć):  

 zamieszkuję na terenie województwa pomorskiego 

 mieszczę się w przedziale wiekowym od 18 do 29 r.ż. 

 posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  

 jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów 

 jestem osobą długotrwale bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów (młodzież do 

25 r.ż.  os. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; dorośli powyżej 25 r.ż. os. 

bezrobotnie nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) 

 jestem osobą bierną zawodową (tzn. nie zarejestrowaną w urzędzie pracy) 

 nie kształcę się , t.j. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 

 nie szkolę się, t.j. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych  do wykonywania pracy. 

 
 
 

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

 


