„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Kraina Bobra” przyciąga uwagę turystów
realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
na podstawie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego nr UDA-POKL-09.05-00-20-789/11
1. Dane osobowe:
1
Imię/Imiona i nazwisko
2
3

Adres zamieszkania
(miejscowość, ulica, kod, poczta)
Data i miejsce urodzenia

4

PESEL

5

Telefon kontaktowy

6

Adres e-mail (jeśli dotyczy)

2.Wykształcenie:
Brak
Niepełne podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Ponadgimnazjalne
Pomaturalne
Wyższe
3. Status na rynku pracy
Zatrudniony

w tym:
w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy
wybrać rodzaj zatrudnienia poprzez podkreślenie
właściwej odpowiedzi:

rolnik
samozatrudniony
w administracji publicznej
w dużym przedsiębiorstwie
w średnim przedsiębiorstwie
w małym przedsiębiorstwie
w mikro przedsiębiorstwie
w organizacji pozarządowej

Bezrobotny
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w
szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną
i gotową do podjęcia zatrudnienia,
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół
wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub
65 lat w przypadku mężczyzn.

w tym

Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

Nieaktywny zawodowo
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Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie
nie zalicza się do kategorii bezrobotni (osoba bez zatrudnienia to
osoba, która nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu

pracy, tj. osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy
o pracę, a także nie jest osobą wykonującą pracę na
podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie
umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o
dzieło) jak również nie jest rolnikiem).

w tym

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia
formalnego i nieformalnego.

4. Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną
(Posiadanie przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej - osoby wymagającej ze
względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączonej więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub
pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym)

5. Motyw uczestnictwa w projekcie
Prowadzenie działalności w branży turystycznej, w tym gospodarstwa agroturystycznego
Wola podjęcia działalności w branży turystycznej
Praca na rzecz rozwoju turystyki w regionie (w jednostce zajmującej się promocją regionu)

Oświadczenia kandydata
Ja niżej podpisana/ny wyrażam wolę udziału w projekcie pn. „Kraina Bobra” przyciąga uwagę
turystów, realizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tym samym deklaruję, iż będę czynnym, punktualnym i
zdyscyplinowanym uczestnikiem projektu.
Oświadczam, że:
- zostałam/em poinformowana/ny o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
- zapoznałam/em się z regulaminem niniejszego projektu
-spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w projekcie, zawarte w

regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. Równocześnie
oświadczam, iż jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu

karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.
Niniejszym potwierdzam prawdziwość zamieszczonych danych własnoręcznym podpisem:
…………………………………………..
(data i podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celach
realizacji projektu (rekrutacji, ewaluacji i monitoringu), którego będę uczestnikiem. Przetwarzanie
danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101,poz.926 z
2002r. z późn. zmianami).
…………………………………………..
(data i podpis)
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