Projekt „Mój biznes – moja szansa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mój biznes – moja szansa”

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mój biznes – moja szansa”
Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Debrzno/Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
NUMER TELEFONU
PESEL
Deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Mój biznes – moja szansa” realizowanym
przez Miasto i Gminę Debrzno/Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie w okresie od 1 stycznia 2014
roku do 30 czerwca 2015 roku.
Oświadczam, iż spełniam wszystkie wymogi stawiane uczestnikom projektu „Mój biznes –
moja szansa”, które zostały określone w Regulaminie rekrutacji do w/w projektu.
Oświadczam, iż wszystkie dane (w tym m.in. dot. statusu na rynku pracy) zawarte w
formularzu rekrutacyjnym, który złożyłem/am na etapie rekrutacji do projektu są aktualne.
Oświadczam, iż zamierzam rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną
na terenie województwa pomorskiego oraz, że nie posiadałem/am zarejestrowanej działalności
gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
(tj. dzień podpisania niniejszej deklaracji).
Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz
po jego zakończeniu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie mojego
wizerunku poprzez publikację zdjęcia/zdjęć wykonywanych w trakcie realizacji projektu za
pośrednictwem wszelkich mediów. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr
osobistych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji projektu „Mój
biznes – moja szansa”.
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym
oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. Prawdziwość podanych przeze mnie informacji
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
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