
 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” realizowanym przez Fundację 
Gospodarczą w Gdyni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” 

 
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że deklaruję swój udział w projekcie: „Młodzi 
Aktywni na Rynku Pracy” realizowanym przez Fundację Gospodarczą w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – 
projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

 
 

Dane Uczestnika 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania   

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku/ nr lokalu  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie: „Młodzi 
Aktywni na Rynku Pracy” dostępnym na stronie internetowej www.fundacjagospodarcza.pl 
oraz w siedzibie Beneficjenta projektu - Fundacja Gospodarcza z siedzibą w Gdyni  
ul. Olimpijska 2, pok. 108 (biuro projektu), pok. 106 (sekretariat)  
 
Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności udziału w projekcie, tj. jestem osobą w 
wieku 18-29 lat, mieszkam na terenie województw pomorskiego i należę do jednej z 
poniższych grup: 
1) jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, 

2) jestem osobą bierną zawodowo, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu,  



 

3) jestem osobą pracującą znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoba uboga 

pracująca, osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej, osoba pracująca na umowie 

cywilno-prawnej).  

 

Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych realizowanych na 

potrzeby Projektu. 

 

Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta - Fundację Gospodarczą o 

zmianie jakichkolwiek danych osobowych wpisanych w deklaracji uczestnictwa w projekcie 

oraz zmianie swojej sytuacji zawodowej np. podjęcia zatrudnienia. 

 
Zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. z art. 233 par.1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. 2019 poz. 1950 ze zm.) za składanie 
fałszywych oświadczeń, niniejszym własnoręcznym podpisem potwierdzam, że ww. dane 
oraz oświadczenia są zgodne z prawdą. 
 
  

…………..………………………………………. …………..………………………………………. 
Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika 

 
 
 
 
 


