
                      
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca  w obszary wiejskie”. 

 
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”    

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Pozyskiwanie funduszy dla NGO szansą na rozwój” 

Wypełnia osoba fizyczna : 

DANE OSOBOWE 

 

Imię i nazwisko uczestnika: 

 

 

Zamieszkuję teren LSR tj. ( gminy Sadlinki, 

gminy Ryjewo, gminy Gardeja, gminy 

Prabuty, gminy wiejskiej Kwidzyn) 

□ Gmina Sadlinki                           □ Gmina Ryjewo  

□ Gmina Gardeja                          □ Gmina Prabuty 

□ Gmina Wiejska Kwidzyn                               

 
 

1. Osoba z  grupy defaworyzowanejX □ tak                                   □ nie 
 

x – osoby w  wieku emerytalnym z terenu PLGD  

Wypełnia przedstawiciel organizacji pozarządowej : 

Dane organizacji 

Pełna nazwa organizacji 
 

 

Adres (kod, miejscowość, 
ulica, numer 
domu/lokalu) 

 

Osoba  upoważniona  do 
reprezentowania 
organizacji  

 

____________________________________________________ 

imię i nazwisko/ funkcja w organizacji 
 

Kryteria formalne 
przyjęcia do projektu: 
 

Organizacja działa na rzecz LRS ( gminy Sadlinki, gminy Ryjewo, 
gminy Gardeja, gminy Prabuty, gminy wiejskiej Kwidzyn) 



                      
 

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca  w obszary wiejskie”. 

 

 □ Gmina Sadlinki                           □ Gmina Ryjewo  

□ Gmina Gardeja                          □ Gmina Prabuty 

□ Gmina Wiejska Kwidzyn                               

 

 
 

Ja niżej podpisany/a .........................................................................................  

deklaruję przystąpienie do Projektu „Pozyskiwanie funduszy dla NGO szansą na rozwój” 

realizowanego przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią zwana dalej  PRAZE  

z  siedzibą Górki 3A, 82-500 Kwidzyn, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Pozyskiwanie funduszy dla NGO szansą na rozwój” akceptuję zawarte w nim zasady, zobowiązuję się 

do ich przestrzegania. 

Ponadto oświadczam, iż zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych (tekst jednolity:  Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. Zm.) wyrażam zgodę 

 na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach dokumentujących realizację Projektu oraz 

materiałach promocyjnych. Utrwalanie wizerunku może być dokonywane za pomocą fotografii, 

filmów, nagrań. 

 


