
 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Ja niżej podpisany(a) 

…………………………………………………………………………………………..….…… 

(imię i nazwisko) 

deklaruję wolę uczestnictwa w projekcie „Żłobek w Gminie Krzemieniewo”  

nr RPWP.06.04.01-30-0094/19 realizowanym przez Gminę Krzemieniewo w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 

6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku 

pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności 

zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. 

Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie: 

1. Proszę wybrać właściwe: 

□ pozostaję bez zatrudnienia i sprawuję opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (przerwanie 

kariery ze względu na urodzenie dziecka lub przebywanie na urlopie wychowawczym); 

□ przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim i sprawuję opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3; 

□ jestem osobą pracującą, sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat 3 (udział w projekcie 

pozwoli mi na podtrzymanie zatrudnienia). 

2. Dodatkowe kryteria: 

□ jestem osobą z niepełnosprawnościami; 

□ jestem osobą samotnie wychowującą dziecko; 

□ jestem członkiem rodziny wielodzietnej; 

□ jestem osobą mieszkającą na terenie gminy Krzemieniewo. 

Ponadto oświadczam, iż zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą. 

 

 

………………………………………..….………….. …………………………………… 

 miejscowość i data czytelny podpis 

  



 
 

Oświadczam, że: 

- zostałem(am) poinformowany(a) o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej 

(Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

- znane są mi warunki uczestnictwa w Projekcie, 

- spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie 

- nie będę zgłaszał(a) żądań i roszczeń do jakichkolwiek innych świadczeń na moją lub dziecka 

rzecz 

- wypełnię niezbędne formularze i ankiety związane z uczestnictwem w Projekcie, 

- zobowiązuję się dostarczyć wszystkie niezbędne zaświadczenia, 

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie materiałów (zdjęcia, film) przez Gminę 

Krzemieniewo oraz Żłobek w Gminie Krzemieniewo, 

- zapoznałem(am) się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

i zobowiązuję się zastosować do wszystkich jego postanowień. 

 
 
 
 
……………………………………………..                      ………………………………………               
            miejscowość, data                               podpis uczestnika projektu              

 


