
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 

do projektu „Młody i aktywny – II edycja” 
Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 
Ja, niżej podpisana(y), ……………………………………………………………………..………………………………………………………… 

(imię, nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Zamieszkały    ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod, miejscowość) 

 
1. Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.: 
 Jestem mieszkańcem/nką jednego z powiatów: M. Białystok, powiat białostocki, powiat 

sokólski, 
 Jestem osobą w wieku 15-29 lat; 
 Jestem osobą bezrobotną (niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy) lub bierną 

zawodowo, nieuczestniczącą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolącą 
się,  

 nie należę do grupy wyłączonej z projektu zgodnie z regulaminem rekrutacji art. 4, punkt 3. 
2. Oświadczam, iż podane dane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i odpowiadają 

stanowi rzeczywistemu. Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a o 
odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

3. Oświadczam, iż zapoznałam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego 
treść. 

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w 
ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - udział w projekcie jest bezpłatny.  
W związku, z tym zobowiązuję się do: 
− 80% obecności przy każdej formie wsparcia w ramach projektu „Młody i aktywny – II edycja”, 
− przestrzegania Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, 
− podpisywania list obecności w każdym dniu wsparcia/stażu. 
− wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest udoskonalenie oferowanej 

dotychczas pomocy i lepsze dostosowanie jej do potrzeb przyszłych uczestników. 
5. Deklaruję chęć udziału w projekcie. 
6. Jestem zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia. 
7. W związku z promocją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażam zgodę na:  

 - utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach  
 - publikowanie zdjęć na stronie internetowej projektu 
 - publikowanie zdjęć w prasie lokalnej i regionalnej 

 
 
 
……………………………………………………….. 
                          Data 

………………………………………………………………… 
                               Czytelny podpis uczestnika 

 


