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Projekt RPO.02.02.00-20-0186/20 „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach osi priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a .................................................................. PESEL.......................................................
deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Drohiczyn” i objęcia usługą opieki żłobkowej mojego dziecka .................................................................................
                                  /imię i nazwisko dziecka/
Projekt jest realizowany przez Gminę Drohiczyn w okresie od 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2023r.
i wspdofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość I aktywność zawodowa, Działanie 2.2 „Działanie na rzecz równowagi praca-życie”.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. nr 88, poz.533 z późn. zm.) za złożenie danych niezgodnych z prawdą, oświadczam, że:
I. spełniam kryteria kwalifikowalności (formalne) uprawniające do udziału w projekcie tj.:
1. Sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3, które planuję oddać do żłobka. Dziecko ma ukończony 1 rok życia.
□ TAK □ NIE
II. spełniam kryteria premiujące do udziału w projekcie:
1. Zamieszkuję w myśl Kodeksu Cywilnego lub pracuję lub uczę się na terenie Gminy Drohiczyn  (oświadczenie) /7pkt/.
□ TAK □ NIE
2. Jestem osobą niepełnosprawną (zaświadczeniem o niepełnosprawności) /3 pkt./ 
□ TAK □ NIE
3. Jestem osobą długotrwale bezrobotną (oświadczenie) /3 pkt./ 
□ TAK □ NIE
4. Jestem samotnym rodzicem/opiekunem prawnym (oświadczenie) /3 pkt./ 
□ TAK □ NIE


5. Jestem osobą objętą pomocą społeczną w ramach ośrodków pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch lat przed rozpoczęciem rekrutacji do projektu (oświadczenie) /3pkt/
□ TAK □ NIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem rekrutacji do projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Drohiczyn” i przyjmuję postanowienia tam zawarte bez zastrzeżeń.
Zostałem/am poinformowany/a, iż moje uczestnictwo w projekcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potwierdzam także, że dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są/były zgodne z prawdą.
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/Miejscowość i data/

……………………………………...
/czytelny podpis Uczestnika projektu/








