POWR.01.02.01-02-0184/16

DEKLARACJA UCZESTNICTWA*
Oświadczam, że Po zapoznaniu się z zakresem wsparcia i regulaminem uczestnictwa przystępują do udziału w
Projekcie „Chcieć to móc! Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr
POWR.01.02.01-02-0184/16 w ramach gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na
rynku pracy programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Dane osobowe
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
PESEL

Dane adresowe
Ulica
Nr domu
Nr mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat
Telefon kontaktowy

Nr i seria dowodu lub
paszportu
Oddział NFZ
Urząd skarbowy
(miejscowość, ulica)

Posiadanie prawa do
emerytury

tak/nie – jeśli TAK – podać adres ZUS (dołączyć dokument potwierdzający)

Posiadanie prawa do renty tak/nie – jeśli TAK – podać adres ZUS (dołączyć dokument potwierdzający)

Telefon kontaktowy
adres e-mail do przesłania
rocznej informacji PIT-11

Dane osobowe Opiekuna Prawnego Uczestnika Projektu*
Imię (imiona)
Nazwisko
Data urodzenia
Stopień Pokrewieństwa/
Tytuł Prawny
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Oświadczenia:
Imię
Nazwisko
PESEL lub data urodzenia1
Płeć

□ Kobieta

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości.

……………………………………………………………………………………………….………..…………………
(data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta projektu)

1

Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.

□ Mężczyzna

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie rozpoczęcia
udziału w projekcie2:

□

Jestem bezrobotny(a)
tzn. jestem:

a) zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) (bezrobotny zarejestrowany w ewidencji
urzędów pracy) lub
b) nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a)
do jej podjęcia (bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy)

□

Jestem bierny(a) zawodowo
tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy

□

Nie uczę się ani nie szkolę
tzn. nie uczęszczałem(am) na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym ani podczas
ostatnich czterech tygodni nie brałem(am) udziału w szkoleniu mającym na celu uzyskanie lub
uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy finansowanym ze
środków publicznych

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję
do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. urzędy
kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich
zgodności z prawdą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………
(data i czytelny podpis uczestnika projektu/opiekuna prawnego uczestnika projektu)

Oświadczam iż dane zawarte w kwestionariuszu rekrutacyjnym do udziału w projekcie są aktualne i
zgodne ze stanem prawnym na dzień przystąpienia do projektu

Oświadczam, że Po zapoznaniu się z zakresem wsparcia i regulaminem uczestnictwa przystępują do udziału
w Projekcie oraz zobowiązuję się do czynnego uczestniczenia w realizacji projektu, przestrzegania zasad
zawartych w regulaminie oraz innych wynikających z udziału w projekcie „„Chcieć to móc! Aktywizacja
zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.01-02-0184/16 w ramach
gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy programu operacyjnego
wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97, Dz. Ust. nr 133, poz. 863, z późn. zmianami
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu pn. „Chcieć to móc!
Aktywizacja zawodowa młodych NEET z województwa dolnośląskiego” nr POWR.01.02.012

Możliwy jest wybór maksymalnie dwóch opcji jednocześnie.

02-0184/16 w ramach gwarancji dla młodzieży w ramach osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy
programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020. Działanie 1.2 wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego

…………………………………………………………………………..……………..
Czytelny podpis uczestnika projektu

…………………………………………………………………………..……………..
Czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika projektu*

Wynik rekrutacji
Imię i Nazwisko Doradcy
Zakwalifikowanie do
projektu
Liczba punktów
dodatkowych
Podpis Doradcy

TAK

------------------------------------* Dane należy wypełnić w sposób czytelny i zgodny ze stanem faktycznym
** wymagany w przypadku osób niepełnoletnich

NIE

