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Instytucja Zarz<1dzajClca Programem ROIWOjU Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020· Minister Rolnictwa i ROIWOjU Wsi
Operacja wsp6tfinansowana ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
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ZafClcznik do ZarzCldzenia Nr 80.2021
W6jta Gminy SWi1cza
z dnia 31 maja 2021r.

REGULAMIN REKRUTACJII UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE
"tADNE KWIATKI" - KURS FLORYSTYCZNY W GMINIE SWILCZA"
Rozdziall
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Projekt pt. "tadne kwiatki" - kurs florystyczny w gminie Swilcza" jest realizowany
przez GminE: Swilcza.

1. Operacja wsp61finansowana ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Schematu II
Pomocy Technicznej "Krajowa Siec Obszar6w Wiejskich" Programu Rozwoju Obszar6w
Wiejskich na lata 2014-2020", "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujqca w obszary wiejskie" Instytucja Zarzqdzajqca
Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
2. Szczeg610we

informacje

zwiqzane

z

projektem

znajdujq

siE:

na

stronie:

http://www.swilcza.com.pl/.
3. Okres realizacji projektu: 02.05.2021r. - 15.10.2021 r.
4. Projekt skierowany jest do 24 os6b doroslych z terenu gminy SWilcza.
Rozdzialll
DEFINICJE ZWII\ZANE Z PROJEKTEM
1. Projekt/Operacja -

naleiy przez to rozumiec przedsiE:wziE:cie zmierzajqce do

osiqgniE:cia zaloionego celu okreslonego wskainikami, z okreslonym poczqtkiem
i koncem realizacji, zgloszone do objE:cia albo objE:te wsp6lfinansowaniem Unii
Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Siec Obszar6w
Wiejskich" Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020", "Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujqca
w obszary wiejskie" Instytucja Zarzqdzajqca Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odnosnie, kt6rego Beneficjent
zloiyl wniosek wraz z zalqcznikami.
2. Partner KSOW! Organizator - naleiy przez to rozumiec GminE: Swilcza, czyli podmiot,
kt6ry zloiyl wniosek 0 dofinansowanie projektu oraz kt6rego projekt wybrano do
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doflnansowania, pozostajqcy stronq umowy 0 dofinansowanie projektu podpisanej
z Instytucjq PosredniczqC'l.
3. Biuro projektu -

naleiy przez to rozumiee Referat Rozwoju Gospodarczego

i Infrastruktury, w kt6rym przyjmowane
informacje

na temat

realizacji

b~dq

projektu

dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane
osobom

zainteresowanym

udziatem

w projekcie oraz uczestnikom projektu, czynne w dnl robocze od poniedziatku do
piqtku w godzinach pracy Urz~du Gminy Swilcza.
osob~

4. Uczestnik projektu - naleiy przez to rozumiee:
udziatem

w

projekcie,

kt6ra

ztoiyta

dokumenty

w niniejszym regulaminie i spelnia poniisze kryteria

fizycznq, zainteresowanq

rekrutacyjne,

wymienione

dost~pu:

1) osoba dorosta z obszaru wojew6dztwa podkarpackiego, powiat rzeszowski,
pracujqca lub zamieszkujqca na obszarze wojew6dztwa podkarpackiego - gmina
Swilcza w rozumieniu przepis6w Kodeksu Cywilnego, zar6wno kobieta jak
I m~iczyzna;
2) co najmniej potow~ grupy docelowej b~dq stanowie osoby do 35 roku.
Rozdziallll
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami/czkami projektu mogq bye osoby fizyczne, zainteresowane udziatem
w

projekcie, kt6re ztoiyly dokumenty rekrutacyjne,

wskazane w niniejszym

regulaminie i spelniajqce wymagane kryteria dost~pu/ wymagania formalne:
1) osoby dorosle z obszaru wojew6dztwa podkarpacklego, powiat rzeszowski,
pracujqce lub zamieszkujqce na obszarze wojew6dztwa podkarpacklego, teren
gminy Swilcza w rozumieniu przepis6w Kodeksu Cywilnego, zar6wno kobiety jak
i m~iczyini.
2) co najmniej polow~ grupy docelowej b~dq stanowie osoby do 35 roku.
2. Sposoby weryfikacji kryteri6w - zamieszkanie teren gminy Swilcza - oswladczenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestnik6w/czek spetniajqcych
kryteria zawarte w pkt. 1 i 2, aby moiliwe byto zrealizowanie okreslonych we wniosku
o dofinansowanie rezultat6w i wskainik6w.
RozdziallV
OGOLNE ZASADV REKRUTACJI

1. 0 zakwalifikowaniu do udziatu w Projekcie decydowac

b~dzie

kolejnosc zgt05zen.

2. Uczestnik przed ztoieniem dokument6w powinien zapoznae
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
3. Udziat w projekcie ma charakter dobrowolny i bezptatny.

si~

z Regulaminem
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4. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem ze szkolenia zobowi'lZany jest do zloienia
nast~pujOlcych dokument6w

rekrutacyjnych:

a) Formularz rekrutacyjny (skladany przez Uczestnika raz na caly projekt), stanowiOlcy
zalOlcznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) Oswiadczenie uczestnika dot. spelnienie kryteri6w projektowych (skladane przez
Uczestnika raz na caly projekt), stanowiOlce zalOlcznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu,
c) Oswiadczenie uczestnika dot. wizerunku (skladane przez Uczestnika raz na caly
projekt), stanowiOlce zalOlcznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Dokumenty rekrutacyjne i inne informacje zwiOlzane z rekrutacjOl i realizowanym
dost~pne

Projekcie

sOl

w

Biurze

Projektu

na

stronie

Internetowej

www.swilcza.com.pl.
6. Rekrutacja podstawowa prowadzona b~dzie od 7 czerwca 2021 do 25 czerwca 2021
roku do godziny 15: 00 (decyduje data wplywu do Biura Projektu) - dopuszcza

si~

skladanie przez Kandydata/k~ dokument6w (skan6w z podpisami) drogOl elektronicznOl
na adres: ug.swilcza@intertele.pl w w/w terminie - dotyczy to os6b, kt6re z r6inych
przyczyn (np. dysfunkcji ruchowej), nie mogOl dostarczyc dokument6w osobiscie (w
przypadku

zloienia

dokument6w tOl

drogOl'

wymagane

b~dzie

dostarczenie

dokument6w oryginalnych do Biura Projektu do 3 dni roboczych.
7. W przypadku nie uzyskania zaplanowanej liczby Uczestnik6w Projektu w trakcie
terminu okreslonego w punkcie 6 niniejszego rozdzialu, Organizator dopuszcza
realizacj~

rekrutacji w tzw. w trybie ciOlglym, do momentu uzyskania odpowiedniej

liczby os6b -

0

tym fakcie Beneficjent poinformuje na stronie Internetowej.

8. Do uczestnictwa w Projekcie b~dOl brane pod uwag~ kandydatury os6b, kt6re:
a) zloi Ol w terminie wypelniony i podpisany formularz rekrutacyjny (zal. nr 1 do
Regulaminu) wraz z wymaganymi oswiadczeniami - (zal. nr 2 i 3 do Regulaminu),
b) oraz spelniOl wymogi formalne wymienione w rozdziale III.
9. W przypadku stwierdzenia podczas oceny (formalnej/merytorycznej) formularza
rekrutacyjnego poniiszych sytuacji, Organizator dopuszcza uzupelnienie brak6w
dokument6w w terminie 3 dni roboczych ad momentu poinformowania drogOl
telefonicznOl i/lub elektronicznOl i/lub osobistOl, osoby, kt6rej dane braki/bl~dy dotyczOl:
a) brak zalOlcznik6w,
b) zloienie formularza rekrutacyjnego i zalOlcznik6w bez podpisu.
10. Zloienie

kompletu

i merytorycznej
w Projekcie.

dokument6w

stanowi

rozpocz~cie

weryfikacji

i nie jest r6wnoznaczne z zakwalifikowaniem

si~

formalnej
do udzialu
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11. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiedzialni Sq czlonkowie Komisji
Rekrutacyjnej.

12. Zgloszenie do uczestnictwa w Projekcie, zloione przy uiyciu inn ego formularza nii
przygotowany przez Organizatora

b~dzie

odrzucone.

13. Zloione dokumenty nie podlegajq zwrotowi.

14. Z przeprowadzonej rekrutacji do Projektu sporzqdzony zostanie protok61, a informacja
o wynikach rekrutacji do Projektu, przekazana zostanie kaidemu Kandydatowi drogq
telefonicznq.

15. Proces rekrutacji
rasa

b~dzie

przebiegal z respektowaniem zasady niedyskryminacji - plec,

lub pochodzenie etniczne, religia

orientacja

seksualna

nie

b~dzie

lub swiatopoglqd, niepelnosprawnosc,

wyznacznikiem

przyj~cia

bqdi

nieprzyj~cia

Kandydata/ki do Projektu.

16. W przypadku zakwalifikowania

si~

do udzialu w Projekcie, Uczestnik Projektu

zobowiqzany jest/b~dzie do podpisania dokument6w/formularzy wymaganych w celu
spelnienia wymagan programowych narzuconych na Organizatora przez

Instytucj~

Posredniczqcq.

17. Kandydat zakwalifikowany do udzialu w Projekcie staje
z chwil q rozpocz~cia udzialu w Projekcie.

si~

Uczestnikiem Projektu

Rozdzial V
ZASADY ORGANIZACYJNE

1. W ramach realizacji projektu zorganizowany kurs florystyczny, kt6ry b~dzie si~ skladac
z nast~pujqcych cz~sci (12 dni):
1) I DZIEN KURSU - Florystyka dziedzina na pograniczu ogrodnictwa i sztuk pi~knych.

2) II DZIEN KURSU - Materialoznawstwo roslinne. Wiqzanka spira Ina.
3) III DZIEN KURSU - Co powinnismy wiedziec

0

roslinach. Wianek, jako doskonala

forma florystyczna.
4) IV DZIEN KURSU - Materialy pomocnicze i dekoracyjne wykorzystywane we
florystyce.
5) V DZIEN KURSU - Ikebana - japonska sztuka ukladania kwiat6w. Kwiatowe
kompozycje w naczyniach i pojemnikach.
6) VI DZIEN KURSU - Charakterystyka roslin doniczkowych i moiliwosc wykonania
z nich araniacji florystycznych.
7) VII DZIEN KU RSU - Florystyka pogrzebowa.
8) VIII DZIEN KURSU - Florystyka slubna.
9) IX DZIEN KURSU - Forma wianka.
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10) X DZIEN KURSU -

Kompozyeje z roslin suehyeh i sztueznyeh w naezyniaeh

i pojemnikaeh.
11) XI DZIEN KURSU - Kompozyeje kwiatowe z okazji wainyeh sWiqt i uroezystosci.

12) XII DZIEN KURSU - Kwiatowa dekoraeja stotu.
2. Czas trwania: Kurs/szkolenie florystyezne przeprowadzane w grupaeh 12 osobowyeh
(b~dq

2 grupy), 48 godzin zegarowyeh na jednq grup~.

3. Miejsee kursu: sale w pelni dostoswane do przeprowadzenia tego typu zaj~c
zlokalizowane w budynkaeh naleiqeyeh do gminy Swilcza.
4. Zaj~cia te b~dq prowadzane w formie kursu/szkolenia praktyeznego z wykorzystaniem
materialow dostarezonyeh przez Organizatora.
5. Uezestnik Projektu ma prawo do rezygnaeji z udzialu w Projekcie, jeieli rezygnaeja jest
usprawiedliwiona wainymi powodami jak: ehoroba, wyjazd, zmiana miejsea
zamieszkania, przypadek losowy i inne z uzasadnieniem w formie pisemnej.
6. W przypadku rezygnaeji z udziatu w Projekeie Uezestnik projektu zobowiqzany jest do
zloienia pisemnego oswiadezenia 0 rezygnaeji.
Rozdzial VII
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Niniejszy Regulamin wehodzi w iyeie z dniem podpisania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wytqeznej interpretaeji zapisow Regulaminu, a takie
do wprowadzania zmiany w Regulaminie w kaidym ezasie pod warunkiem nie naruszenia
zatoien Projektu. W przypadku, gdy b~dzie to konieezne z uwagi na zmiany wprowadzone
we wniosku 0 dofinansowanie Projektu ezy tei zmian~ przepisow prawa lub warunkow 0
dofinansowanie Projektu, ezy tei pisemnego zaleeenia wprowadzenia okreslonyeh zmian
ze strony Instytueji Posredniezqeej, organow lub instytueji uprawnionyeh do dokonania
oeeny i kontroli realizaeji Projektu - w takieh przypadkaeh,

0

wprowadzonyeh zmianaeh

Organizator poinformuje 0 tym fakeie na Stronie Internetowej oraz ogloszeniem w Biurze
Projektu.
3. Ogolny nadzor nad realizaejq Projektu, a takie rozstrzyganie spraw, ktore nie Sq
uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii deeyzje te Sq ostateezne i nie
przystuguje od nieh odwolanie.
4. Regulamin zatwierdza Partner.
5.

Kaidy Uezestnik Projektu akeeptuje warunki Regulaminu poprzez podpisanie formularza
rekrutaeyjnego.
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Zatqcznik nr 1
do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU:

pt. "tadne kwiatki" - kurs florystyezny w gminie Swileza"
operaeja wsp6lfinansowana ze srodk6w Unii Europejskiej w ramaeh Sehematu II Pomoey Teehnieznej
"Krajowa Siec Obszar6w Wiejskieh" Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskieh na lata 2014-2020",
"Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeez Rozwoju Obszar6w Wiejskieh: Europa inwestujqea w obszary
wiejskie" Instytueja Zarzqdzajqea Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskieh na lata 2014-2020 - Minister
Rolnietwa i Rozwoju Wsi.

Po zapoznaniu si~ z tresci'l klauzuli informaeyjnej prosz~ w ez~sci A formularza rekrutaeyjnego do projektu
zaznaezyc wlasciw'l odpowiedi umieszezaj'le "X" w danej kratee, b'ldi wpisac wymagane informaeje.
Klauzula informacvjna
W zwiqzku z przystqpieniem do projektu, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony os6b fizyeznych w zWiqzku z przetwarzaniem
danyeh osobowyeh j w sprawie swobodnego przeptywu takieh danyeh oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzqdzenie 0 ochronie danyeh) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej "RODO" informujemy. ie:
1. Administratorem Pani/ Pana danyeh osobowych jest Gmina Swilcza, kt6rej obslug~ prowadzi Urzqd Gminy
Swileza z siedzibq w Swilczy 168, 36-072 SWileza, nr REGON: 690582140; NIP: 517-004-56-13,
reprezentowana przez W6jta Gminy Swileza.
2. Z Administratorem moina kontaktowae si~ za pomocq poczty tradycyjnej na adres Urzqd Gminy Swileza
168,36-072 SWilcza; bezposrednio pod wskazanym adresem; telefonicznie pod nr (17) 8670100 bqdz przy
pomocy poczty e-mail naadres:ug.swileza@intertele.pl
3. Z Inspektorem Ochrony Danyeh Osobowych moina kontaktowae si~ telefonieznie pod nr 791-790-718, bqdi
przy pomocy poczty e-mail naadres:biuro@mpls.eom.pl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b~dq w celu naboru zwiqzanego z rekrutaejq, realizaejq,
monitoringiem oraz promocjq projektu pt. "tadne kwiatki" - kurs florystyczny w gminie Swilcza", a takie
ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona roszezen administratora.
5. Podstawq prawnq przetwarzania Pani/Pana danych osobowyeh jest:
./ art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda na przetwarzanie danych osobowyeh przez osob~, kt6rej dane dotyezq;
./ art. 6 ust. 1 lit. c - przepisy powszeehnie obowiqzujqeego prawa, tj. z art. 57d ust. 3 i art. 57g ust. 1
ww. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udzialem srodk6w
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeez Rozwoju Obszar6w Wiejskieh w ramaeh Programu
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020;
./ art. 6 ust. 1 lit. f - uzasadniony interes administratora jakim jest ustalanie, dochodzenie lub obrona
roszezen.
6. W zwiqzku z przetwarzaniem danyeh w celu wskazanym w pkt. 4, Pani/Pana dane osobowe mogq bye
udost~pniane wylqeznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danyeh na podstawie przepis6w prawa
oraz innym podmiotom na podstawie stosownyeh um6w powierzenia przetwarzania danych osobowyeh.
W zakresie przetwarzania Pani/Pana wizerunku, dost~p do danych moie miec potenejalnie kaida osoba
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7.

8.
9.
10.

11.
12.

majqca dost~p do medium komunikacyjnego (m.in. internet, wydanie papierowe gazety, broszurki
informacyjno-promocyjne, dziafania sprawozdawcze w ramach projektu etc.), w kt6rym ten wizerunek
zostanie umieszczony oraz to medium.
Dane osobowe mogq bye r6wniei przetwarzane przez Komisj~ Europejskq, organy Krajowej Administracji
Skarbowej oraz inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepis6w
powszechnie obowiqzujqcego prawa, a takie Agencj~ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum
Doradztwa Rolniczego z siedzibq w Brwinowie, Urzqd Marszafkowski Wojew6dztwa Podkarpackiego.
Pani/Pana dane b~dq przechowywane przez okres niezb~dny do realizacji celu okreslonego w pkt. 4, lecz
nie kr6cej nii okres wskazany w przepisach 0 archiwizacji.
Pani/Pana dane osobowe nie b~dq przekazywane do paristw trzecich/organizacji mi~dzynarodowych.
Posiada Pani/Pan prawa:
./ dost~pu do danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
./ cofni~cia zgody, w dowolnym momencie bez wpfywu na zgodnose z prawem przetwarzania,
kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni~ciem;
./ wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, jeieli uzna, ie przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych,
narusza przepisy prawa.
Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Jednakie
odmowa ich podania jest r6wnoznaczna z brakiem moiliwoSci udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
Pani/Pana dane nie b~dq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany oraz nie b~dq profilowane.

A. Dane Kandydata/ki do uczestnictwa w projekcie (miejsce zamieszkania naleiy uzupelnie zgodnie z art. 25
Kodeksu Cywilnego):

Imi~

i nazwisko:

Pfee:

Adres
zamieszkania:

Nr budynku:

Miejscowose:

Kod pocztowy:

Gmina:

Powiat:

Wojew6dztwo:

Tel. stacjonarny:

Adre s poczty
elektronicznej (e-mail):
PESEL:

Tel.
kontaktowy:

o -m~iczyzna

0- kobieta

Nr
lokalu:

...... " . .....

SWlLCZI\

ITUna

***

Unla Europejska

...Europejski Fundusz RaIny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestuji:lca W obszary wiejskie"
Instytucja Zarzijdzaji}ca Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020· Minister Rolnietwa j Rozwoju Wsi
Operacja wspotfinansowana ze srodk6w Unil Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Siet Obszar6w Wiejskich" Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014· 2020"

Adres do korespondencji - naleiy uzupelnic wowczas, gdy jest inny nii adres zamieszkania:
Adres, ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:
Gmina:

Zamieszkanie:
Osoba z
niepelnosprawnosciami:

I

I

Miejscowosc:

I

I

Powiat:

Nr lokalu:

I

I

Wojewodztwo:

I

I

D gmina Swilcza
D-lak

D-Nie

jesli zaznaczono "TAK". wowczas naleiy:

•

wskazac dodatkowe potrzeby zwiqzane z uczestnictwem w projekcie
wynikajqce z posiadanej niepelnosprawnosci

Oswiadczam, ie:
a) dobrowolnie zglaszam udzial do projektu pt.: "tadne kwiatki" - kurs fJorystyczny w gminie Swilcza"
realizowanego przez Gmint: SWilcza,
b) zapoznalem/lam sit: z zapisami Regulaminu uczestnictwa w projekcie pt. "tadne kwiatki" - kurs fJorystyczny

w gminie Swilcza",
zostalam/lem poinformowana/ny, i.e projekt/operacja pt. "tadne kwiatki" - kurs fJorystyczny w gminie
Swilcza" jest wspolfinansowana ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Siec Obszarow Wiejskich" Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020",
"Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujqca w obszary
wiejskie" Instytucja Zarzqdzajqca Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
d) na podstawie informacji wynikajqcych z klauzuli informacyjnej stanowiqcej integralnq czt:sc niniejszego
formularza rekrutacyjnego do projektu wyrai.am zgodt: na przetwarzanie moich danych osobowych w nim
zawartych do celow zWiqzanych z rekrutacjq, realizacjq, monitoringiem i promocjq projektu pt. "tadne
kwiatki" - kurs fJorystyczny w gminie Swilcza" w trakcie jego trwania oraz w okresie trwalosci projektu na
rzecz Gminy Swilcza, Instytucja Zarzqdzajqca Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innych instytucji, odpowiedzialnych za realizacjt:, nadzor, monitoring
i ewaluacjt: nad Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.
c)

Uprzedzony/a 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za zloienie nieprawdziwego
oswiadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oswiadczam, ie dane zawarte w niniejszym formularzu Sq
zgodne z prawdi!.

(miejscowosc i data)

_.......:..(jytelny pod pis)

* ****
*
******
Unia Europejska
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SWILCZA

mlna

"Europejski Fundusz Rainy na rzeez Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujiJca W obszary wiejskie"
Instytucja ZarziJdzajqca Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wsp6ffinansowana ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Schematu II PomocyTechnicznej
"Krajowa Siet Obszar6w Wiejsklch" Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014- 2020"
Zatqcznik nr 2
do Regulamin rekrutacji j uczestnictwa w projekcie

OSWIADCZENIE KANDYDATA/KI DO UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE
pt. "tadne kwiatki" - kurs f10rystyczny w grninie Swilcza"
operacja wspolfinansowana ze srodkow Unii Europejskiej w ramaeh Sehematu II Pomoey Teehnieznej
"Krajowa Siec Obszarow Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarow Wiejskieh na lata 2014-2020",
"Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeez Rozwoju Obszarow Wiejskieh: Europa inwestujqea w obszary
wiejskie" Instytueja Zarzqdzajqea Program em Rozwoju Obszarow Wiejskieh na lata 2014-2020 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

potwierdzajace spefnienie kryteri6w projektowych
Ja niiej podpisana/y (imi~ i nazwisko)
niniejszym oswiadezam,
ie jestem uprawniony/a do uezestnietwa w projekcie pt. "tadne kwiatki" - kurs f10rystyczny w gminie SWilcza", gdyi
w ehwili skladania niniejszego formularza spelnia formalne kryteria/warunki Projektu (naleiy zaznaezyc dane pole):
1.

D - zamieszkuje w gminie Swileza (w mysl przepis6w Kodeksu Cywilnego),

2.

D -jestem osobq doroslq

Jednoezesnie oswiadezam, ie jestem:

D -osobq z niepelnosprawnoseiq - osoba niepetnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. 0 rehabilitaeji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnyeh (t.j. Dz.U. z 2016
poz. 2046 z p6in. zm.l, a takie osoba z zaburzeniami psyehieznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. 0 oehronie zdrowia psyehieznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546),

Uprzedzona/y 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za ztoienie
nieprawdziwego oswiadczenia rub zatajenie prawdy, niniejszyrn oswiadczam,

ie dane

zawarte w niniejszym formularzu sa zgodne z prawda.

.-

----- - - -- - -- ---_. --_. --- --- --------------- ---- -- - -- - -- - _.
(miejscowosc i data)

~
---- - -

~

---- --- ~ -- _. _. ---- --- -- -,. ---- -- -- ----- --- ---- -_.
(ezytelny pod pis)
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SWlLCZA

mlna

"Europejski Fundusl Rainy na rzeez ROlwOjU Obszar6w Wiejskich: Europa inwestuje,ca

W

obszary wiejskie"

lnstytucja Zarzqdzajijca Programem ROIWOjU Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i ROIWOjU Wsi

Operacja wsp6tfinansQwana ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach SChematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Siet Obszarow Wiejskich" Program ROIWOjU Obszarow Wiejskich na lata 2014· 2020"
Zaf<lcznik or 3
do Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

OSWIADCZENIE KANDYDATA!KI DO UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE
pt. "tadne kwiatki" - kurs florystyczny w gminie SWilcza"
operacja wsp6lfinansowana ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
"Krajowa Siec Obszar6w Wiejskich" Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020",
"Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa inwestujqca w obszary
wiejskie" Instytucja Zarzqdzajqca Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyraiam zgod~ na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
(w postaci zdj~c), wyt'lcznie na potrzeby promocji projektu na kaidym polu eksploatacji
(m.in. internet, wydanie papierowe gazety, broszurki informacyjno-promocyjne, dziatania
sprawozdawcze w ramach projektu etc.) oraz informuj~, ie z tego tytutu nie b~d~ i'ldac
wynagrodzenia finansowego.

(miejscowosc i data)

~,..=-=-~/

cz elny pod pis opiekuna/6w
prawnego/nych/ustawowego/wych)

