
 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne 
w gminach”. 

 

     ………………..…………………..        

PIECZĘĆ GMINY        

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE GMINY 

Ja niżej podpisany/a, ……………………… (imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania gminy) reprezentując 
gminę ……………… (nazwa gminy) deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie pn. „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – 
partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych 
i planowania przestrzennego.  

Jednocześnie: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym 
„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” i zobowiązuję się do jego 
przestrzegania. 

2. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach udziału w Projekcie i zgodnie z wymogami gmina, którą 
reprezentuję jest uprawniona do uczestnictwa w Projekcie. 

3. Zobowiązuję się do pełnej współpracy ze strony gminy z Koordynatorem projektu i zespołem merytorycznym projektu 
zarówno w zakresie opracowania Indywidualnego Planu Konsultacji jak i realizacji procesu pogłębionych konsultacji 
społecznych w gminie. 

4. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że praca w ramach projektu (w szczególności praca nad 
Indywidualnym Planem Konsultacji) będzie wymagała zaangażowania pracowników urzędu i zobowiązuję się takich 
pracowników wyznaczyć. 

5. Oświadczam, że gmina przystępuję do Projektu z własnej inicjatywy. 

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Zobowiązuję się do systematycznego uczestnictwa w Projekcie, rzetelnego i terminowego wykonywania przez 
pracowników gminy zadań wynikających z Indywidualnych Planów Konsultacji i związanych ze ścieżką wsparcia;  

8. Zobowiązuję się do oznaczenia miejsca realizacji projektu odpowiednimi materiałami (np. plakatami) udostępnionymi 
przez Koordynatora projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami promocji i oznakowania projektów 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

9. Zobowiązuję się do poinformowania w formie pisemnej Koordynatora projektu lub osoby przez niego wskazanej, 
o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wraz z podaniem powodu. 

10. Zobowiązuję się do podpisania umowy grantowej i wypełniania jej zapisów w całym okresie jej trwania. 
 

............................................................................................................... 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania gminy1 

                                                
1 W przypadku podpisania oświadczenia przez osobę upoważnioną należy załączyć skan aktualnego pełnomocnictwa. 


