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Zńączniknr 4 do Regulaminu naboru i uczestnictwa
w projękcie pt. ,, Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu PieczY
zastępazęj, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

KARTA WERYFIKA CJI

U

CZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn. ,,projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu
piecry zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim"

Imię i nazwisko Kandydata

Komisja

)

Weryfikująca

Data weryfikacji

OSWIADCZENIE O BEZSTRONNOSCI

I

POUFNOŚCI OCPNIAJĄCEGO

Oświadczam, żei
1.

Zapoznńemlam się z:

_

Zasadami ubiegania się

i zdrowotne Poddziałania7

o

dofinansowanie

w ramach Działania 7.2 Usługi SPołeczne

.ż] Usługi społeczne - projekty pozakoŃursowe realizowanę przez

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach WielkoPolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lataż0I4 -2020

- Wy.tycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu SPÓjnoŚci na
lata2014-2020
- Regulaminem naboru

i uczestnictwa w projekcie pn. ,, Projekt poprawiającY dostęP do usług

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w Powiecie

wągrowieckim" "
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- Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
- Innymi, dostępnymi informacjami dotyczącymi oceny i wyboru Kandydatów,

w zwtązkumałżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stoPnia i nię

2, Nie pozostaję

jestem zwtązanylaz tltułu przysposobienia, opieki lub kurateli z KandYdatem/KandYdatką do
projektu.

przypadku stwierdzenia takiej za|ężnościzobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie Kierownika Projektu i wycofania się z ocenY niniejszego

W

Formularza rekrutacyj

ne go.

lub
3. Nie pozostaję z kandydatem/kandydatką do projektu w takim stosunku prawnym

faktycznym,

W

że może to

budzió uzasadnione wątpliwoŚci co do mojej bezstronnoŚci.

przypadku stwierdzenia takiej zależnościzobowiązuję

się do

niezwłocznego

poinformowania o tym fakcie Kierownika Projektu i wycofania się z oceny tego projektu,
zgodnie
4. Zobowiązuję się, ze będę wypełniać moje obowiązki w sposób bezstronny trzetelny,
z posiadaną wtedzą.

Zobowiązuję się do utrzymania w tajemnicy i poufności wszelkich informacji i dokumentów,
lub jako
które zostały mi ujawnione, wytworzone lub przygotowane przeze mnie w trakcie
5.

ręzultatoceny

i

zgadzam się, ze informacje te powinny być użyte tylko dla cęlów niniejszej

oceny i nie powinny być ujawnione osobom trzecim,

a

Czytelne podpisy członków Komisji

Miejscowość, data
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Program RegionaLny

j

i'ł-,-Łił .o""*r^D

woJEwóDzTwA

wterxopol-sxteoo
\f,',$tu)l
!,/
\Y

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

.,Ń

\#:,]l

;

,.,:__-1

i''ł.,I;łi **o*r^D woJEwóDzTwA
*'"^o,o"*,,oo

Fund usze

Europejskie

§'

Progrąm Regiontslny

Unia Europejska
Europejskl Fundu5z 5połeczny

F;l
|,-.-"l

osobą niesamodzieIną

oroĘ ĘĘ"e otoczeniem osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczenięm s

WERYFIKACJA KRYTERIów pREFERENCYJNYCH

III.

Kandydat jest osobą lub człoŃięm rodziny
zagr ożonęj ubó stwem lub wykluczeniem
społecznym doświadczającej wielokrotnego
kluczenia społecz
z niepełnosprawnościami,
Ka"dyd"Ę
"stlub"sobą
umiarkowanym stopniu
o Znacznym
niepełnosprawności lub z
niepełno sprawnościam i sprzężonymi, z
niepełno sprawnością intelektualn ą oraz osobą

zzaburzęniami
r.ondydat

j

est osobą korzystaj

ąc

ąz

PO PZ

Pochoa Kandydata nie przekracza 1,50oh
właściwegokryterium dochodowego ( na osobę
samotnie gospodarującą lub na osobę w
rodzinie), o ktorym mowa w ustawie z dnia ],2
marca 2004 r. o pomoc

i kompletności złożonych
Po dokonaniu weryfikacji formalnej tj. sprawdzenie terminowości
złożonejdokumentacji
dokumentów i weryfikacji mery{orycznej tj. sprawdzenie zgodności

z

w

założęntamtkwalifikacyjnymi uczestnictwa

Projekcie, przeprowadzeniu

i

analizy

rozmowy
rodzinnego wywiadu środowiskowegofieżeli dotyczy)lprzeprowadzeniu
kwalifikacyjnej (notatka służbowa) stwierdzam, ze
ParVPani

zamieszkalyla:

PESEL
spełnia

waruŃi udziału w projekcie:

!

Tak

!

Nie

Data i podpisy członków komisji weryfikacyjnej

,,k(

:

