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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym z woj. podlaskiego” 

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że  

1) wyrażam wolę uczestnictwa w projekcie „Wsparcie w zakresie integracji dla osób zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego”, realizowanym przez Fundację OKNO 

NA WSCHÓD w partnerstwie Gminami Przerośl oraz Filipów w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  

2) niniejszą deklaracją związana/ny jestem od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 

zakończenia udziału w Projekcie, nie później niż do 31.12.2018 r. 

3) zostałem/am poinformowany/a, że Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

4) dane zawarte w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie „Wsparcie w zakresie integracji osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” są zgodne z prawdą 

5) zapoznałem/am się z „Regulaminem Rekrutacji” i zobowiązuję się przestrzegać jego 

postanowień 

6) spełniam kryteria kwalifikacyjne uprawniające do udziału w projekcie określone  

w Regulaminie Rekrutacji projektu „Wsparcie w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” 

7) zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej 

POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

Imię i nazwisko 

(czytelnie) 
 

Podpis 
 

 

Data, Miejscowość 
 

 

 



 
 

 

Gmina Przerośl 
ul. Rynek 2,  
16-427 Przerośl 
tel./fax: 87 562 72 42/87 562 72 32 

 

Projekt pt.: „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego”                                                                                                                              

jest współfinansowany w kwocie 758 795,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

Lider: Partnerzy: 

Gmina Filipów 

ul. Garbaska 2 

16-424 Filipów 

tel./ fax  87 569 60 81/ 87 569 60 81 

 

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD:  
Biuro projektu: ul. Sienkiewicza 86, lok. 17, 15-
005 Białystok, tel./fax: 85 661 09 33 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 

 

 

Wyrażam /nie wyrażam** zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wypowiedzi przez Fundację OKNO NA WSCHÓD w Białymstoku dla celów działań 

informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją Projektu „Wsparcie w zakresie integracji 

osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” na stronie 

internetowej projektu oraz w materiałach promocyjnych. 

 

 

 

 

                                                                                    

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

miejscowość i data  czytelny podpis uczestnika/uczestniczki projektu 

 

 

 

 


