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                                       DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 

 

Ja niżej podpisana/y: ……………………………………………………………………………………………………….………………… 
      (imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

 

 

Zamieszkały/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, iż wyrażam chęć oraz deklaruję udział w zaproponowanych mi formach wsparcia w ramach 

projektu „Jurajska aktywizacja” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym 

przez Centrum Rozowju Lokalnego na podstawie Umowy zawartej z Województwem Śląskim w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla 

działania 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Jednocześnie pouczona/y i świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

oświadczam, że: 

 

 jestem osobą bezrobotną zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy1 

 

 jestem osobą długotrwale bezrobotną  

 inne 

lub 

 jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy2 

 
 jestem osobą długotrwale bezrobotną  

 inne 

lub  

 jestem osobą bierną zawodowo3: 

 jestem osobą nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu  

 jestem osobą uczącą się 

 inne 

 

                                                             
1 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Osoba ta jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji  (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu). 
2 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia. Osoba ta nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędów pracy jako bezrobotna. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne 

zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, 

które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu). 
3 Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna (wówczas status 

bezrobotnego ma pierwszeństwo), studenci studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby 

bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana).Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny 

bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. Studenci studiów stacjonarnych nie mogą być 

kwalifikowani do projektów. 

Tytuł projektu JURAJSKA AKTYWIZACJA 

Nr projektu WND-RPSL.09.01.05-24-003F/20-003 

Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne 

Działanie 9.1. Aktywna integracja 

Poddziałanie 
9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - konkurs 

Realizujący projekt Centrum Rozwoju Lokalnego 
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 i/lub 

 jestem osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. 

 jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań4. 

 jestem osobą korzystającą ze świadczeń lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem na podstawie art. 7 ustawy  

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.: spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy   

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej5  

 jestem osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym6. 

 jestem osobą przebywającą w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz rodziną przeżywającą 

trudności  w  pełnieniu  funkcji  opiekuńczo  wychowawczych,  o  których  mowa  w  ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 jestem osobą nieletnią, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości 

zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 1654)  

  jestem osobą przebywającą w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 

o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 1943, z późn. zm.) 

 jestem osobą będącą członkiem gospodarstwa domowego sprawującego opiekę nad osobą  

z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z członków tego gospodarstwa nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością. 

 jestem osobą niesamodzielną 7 

 jestem osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w zakresie niepowielającym 

się ze wsparciem projektowym. 

Ponadto oświadczam, że  

 zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające 

mnie do udziału  w Projekcie. pt. „Jurajska aktywizacja” 

Dobrowolnie wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu rekrutacyjnym i późniejszy udział w projekcie. 

Zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y oraz 

każdorazowego poświadczania swojej obecności własnoręcznym podpisem na listach obecności.  

Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020.  

Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu w jego trakcie i po 

opuszczeniu projektu. 

Oświadczam, że dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą i nie uległy zmianie od dnia jego 

złożenia.   

 

oraz przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-

037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.  

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: 

daneosobowe@slaskie.pl. 

                                                             
4 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, 

w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 

bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla 

bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów), osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, 

osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności– specjalistyczne zakwaterowanie wspierane; niezabezpieczone zakwaterowanie 

(osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, 

mieszkania substandardowe– lokale nienadające się do zamieszkania w standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
5Zgodnie z art. 7 Ustawy pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:1) ubóstwo; 2) sieroctwa; 3) bezdomność; 4) bezrobocie; 5) 

niepełnosprawność; 6) długotrwała lub ciężka choroba; 7) przemoc w rodzinie; 7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeba ochrony macierzyństwa 

lub wielodzietności; 9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych; 10) (uchylony); 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizm lub narkomania; 14) zdarzenie losowe  

i sytuacjakryzysowa;15) klęska żywiołowa lub ekologiczna. 
6 Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: 1) bezdomnych realizujących indywidualny program 

wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2) uzależnionych od alkoholu, 3) uzależnionych od narkotyków lub innych 

środków odurzających, 4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają 

wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych  

i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym 
7 Osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.  
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 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane przed administratora w celu realizacji projektu „Jurajska aktywizacja” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(RPO WSL) w szczególności: 

 udzielania wsparcia, 

 potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  

 monitoringu,  

 ewaluacji,  

 kontroli,  

 audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,  

 sprawozdawczości,  

 rozliczenia projektu,  

 odzyskiwania wypłaconych Kandydatowi/Uczestnikowi środków dofinansowania, 

 zachowania trwałości projektu,  

 archiwizacji,   

 badań i analiz, 

 oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej: RODO),wynikający z: 

a) art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1083/2006– dalej: Rozporządzenie ogólne; 

b) art.§. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej– Województwo Śląskie  

z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46,40–037 Katowice, Beneficjentowi realizującemu projekt – Centrum Rozwoju 

Lokalnego z siedzibą ul. Zaparkowa 23, 42- 400 Zawiercie oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta 

uczestniczą w realizacji projektu. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom fizycznym lub prawnym realizującym badania 

ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej 

lub Realizatora Projektu, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), 

stronom  i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.  

7. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad 

regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.  

8. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych 

osobowych. 

10. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

11. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w projekcie:  

1. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 

oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, 

potwierdzone stosownym dokumentem. 

2. Udostępnię informację o swojej sytuacji na rynku pracy firmom badawczym realizującym ewaluacje/ 

analizy/ekspertyzy na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej  

i Realizatorowi Projektu. 

 

……………………………………………                                                    ………………….......……………..…………… 
(miejscowość i data złożenia Formularza Rekrutacyjnego)                                                                                       (czytelny podpis Uczestnika Projektu) 
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