
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Ja niżej podpisany/-a niniejszym deklaruję chęć udziału w projekcie pt. „Zielony zakątek” – żłobek 
miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy, nr: RPDS.08.04.01-02-0059/19, 
realizowanym przez Gminę Miasto Oława, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 
Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego  
i prywatnego- konkursy horyzontalne. Deklaruję chęć uczęszczania mojego dziecka do Żłobka 
Miejskiego „Zielony Zakątek” i skorzystania z usług opiekuńczo-wychowawczych, pielęgnacyjnych 
oraz edukacyjnych oferowanych w ramach projektu. 
 
Ja niżej podpisany/-a pouczony/-a i świadomy/-a odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą (art. 233 k.k) oświadczam, że: 

1. Zostałam/-em poinformowana/-y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zielony zakątek” – żłobek 
miejski szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Oławy, rozumiem i w całości akceptuję jego 
zapisy oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Mam świadomość, że deklarując chęć udziału w projekcie i przystępując do procesu rekrutacji jestem 
zobowiązany/-a do podania aktualnych i prawdziwych danych osobowych moich i mojego dziecka, 
które to dane, w przypadku zakwalifikowania się do projektu, zostaną wprowadzone do aplikacji 
głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). Jest to system wspierający realizację 
programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. 

4. Mam świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie dokumentów rekrutacyjnych do 
projektu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie jako uczestnika projektu. 

6. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie zobowiązuje się do podpisania Umowy           
o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w żłobku wraz z załącznikami (przed otrzymaniem 
wsparcia).  

7. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w projekcie zobowiązuję się do udziału w badaniach 
ewaluacyjnych oraz innych badaniach dotyczących realizowanego projektu oraz rzetelnego 
wypełniania i terminowego dostarczania wszelkich dokumentów (w tym m.in. potwierdzających mój 
status na rynku pracy) służących monitorowaniu i ewaluacji projektu. 

8. Mam świadomość, że celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi do lat 
3 (rodziców lub opiekunów prawnych) zamieszkujących w Oławie. Zapewnienie opieki żłobkowej ma 
na celu ułatwienia: poszukiwania i znalezienia pracy, utrzymania zatrudnienia oraz powrotu na rynek 
pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Deklaruję chęć powrotu do 
czynnego życia zawodowego w przypadku, gdy moje dziecko zostanie objęte wsparciem w ramach 
projektu. 

9. Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku 
mojego dziecka w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją projektu. 
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