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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
nr RPWM.10.07.00-28-0003/19 

pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” 

 
Niniejsza deklaracja dotyczy możliwości uczestnictwa w projekcie pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie 
warmińsko-mazurskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy, Działania 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się – konkurs Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WWM 2014-2020). 

DANE UCZESTNIKA 

Dane podstawowe 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Dane kontaktowe (adres zamieszkania) 

Kod pocztowy  Miejscowość  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Telefon  

Status na rynku pracy: 

Aktywny/a zawodowo  TAK                                 NIE 

Bezrobotny/a poszukujący/a pracy  TAK                                 NIE 

Bezrobotny/a nie poszukujący/a pracy  TAK                                 NIE 

Bierny/a zawodowo (nie pracuje i nie poszukuje pracy)  TAK                                 NIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji do udziału w projekcie nr RPWM.10.07.00-28-0003/19 pn. 
„Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” oraz w pełni go akceptuję, 
spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie  RPWM.10.07.00-28-0001/17-01 pt. „Profilaktyka zakaźnych chorób 
odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanym w ramach Działania 10.07 Aktywne i zdrowe 
starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020 oraz 
spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie.  
Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Przyjmuję do wiadomości, że wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewaluacji, kontroli, 
audytu oraz sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
2014-2020 (RPO WWM).  
Oświadczam, że zobowiązuję się do przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie 
(maksymalnie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie)  
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, kwalifikacje i kompetencje, 
Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej  
Oświadczam, iż zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub 
zatajania prawdy, tym samym oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
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Miejscowość i data                                                                                                  Czytelny podpis uczestnika projektu 


