
 
 

 

 

Projekt pt.: „SZANSA – integracja społeczna mieszkaoców gminy Michałowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
 

  

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
"SZANSA –integracja społeczna mieszkaoców gminy Michałowo” 

 
 
Ja, niżej podpisana/ny………………………………………………………………………..............................,  
                                                                                      (imię i nazwisko) 
 
deklaruję udział w Projekcie "SZANSA – integracja społeczna mieszkaoców gminy Michałowo" 

realizowanym przez Fundację DIALOG z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Ks. Abramowicza 1, 

15-872 Białystok w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy w Michałowie – realizatorem 

Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie, z siedzibą w Michałowie, 

przy ul. Białostockiej 11, 15-050 Michałowo i partnerem Lokalną Grupą Działania –Puszcza 

Knyszyoska z siedzibą w Supraślu, przy ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa VII. Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działao aktywnej 

integracji.  

 
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w 

Projekcie określone w § 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "SZANSA – 
integracja społeczna mieszkaoców gminy Michałowo" 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i 
tym samym zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowieo oraz systematycznego 
udziału w formach wsparcia, do których zostanę zakwalifikowana/y.  

3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz 
po jego zakooczeniu.  

4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeo 
niezgodnych z prawdą.  

5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

6. Zobowiązuję się do dostarczenia dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej 

 
 
 …………………………………………….     ……………………………………………..…..  
        miejscowośd i data             podpis Uczestnika Projektu  

 

Wyrażam /nie wyrażam zgody na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wypowiedzi 

przez Fundację Dialog dla celów działao informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją 

Projektu „SZANSA – integracja społeczna mieszkaoców gminy Michałowo” na stronie 

internetowej projektu oraz w materiałach promocyjnych. 

 

 

…………………………………………….     ……………………………………………..…..  
        miejscowośd i data             podpis Uczestnika Projektu  

 


