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Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Deklaracja przyst¹pienia jednostki samorz¹du terytorialnego
do udzia³u w projekcie pod nazw¹:
„Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach ró¿norodnoœci”
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Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
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5.2 Wzmocnienie potencja³u administracji rz¹dowej
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DANE JEDNOSTKI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO ZG£ASZAJ¥CEJ PRACOWNIKA
DO UDZIA£U W PROJEKCIE:
Rodzaj gminy lub powiatu
miejska

ID Klienta

miejsko-wiejska

powiat grodzki

wiejska

Wype³nia pracownik Biura Projektu

powiat ziemski

Prosimy o wype³nienie deklaracji czytelnie, drukowanymi literami.

Pe³na nazwa urzêdu

NIP

Regon

numer domu

Ulica

Kod pocztowy

Gmina

Miejscowoœæ

Województwo

Powiat

0
Numer telefonu (wraz z kierunkowym)

0
Numer faxu (wraz z kierunkowym)

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Adres strony internetowej

1

Biuro Organizatora Szkoleñ:
WYG International Sp. z o.o.
ul. PCK 10/5 • 40-057 Katowice
tel. 032 251 10 47, fax 032 251 10 26
www.dobrezarzadzanie.pl
e-mail: rekrutacja@dobrezarzadzanie.pl

numer lokalu

1. Czy w Pañstwa urzêdzie s¹ wydzia³y/zespo³y zadaniowe/osoby realizuj¹ce lub planuj¹ce realizacjê projektów
finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego:
tak

nie

2. Je¿eli Pañstwo realizujecie lub planujecie do realizacji projekty finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, to jaki jest lub bêdzie ich zakres:*
* Mo¿na zaznaczyæ kilka odpowiedzi
Zwi¹zany z kwestiami bezrobocia
Zwi¹zany z kwestiami pomocy i integracji spo³ecznej
Zwi¹zany z ochron¹ zdrowia
Zwi¹zany z edukacj¹
Zwi¹zany z kulur¹
Zwi¹zany ze wspó³prac¹ z partnerami spo³ecznymi
Inny, jaki?

3. Bior¹c pod uwagê potrzeby zwi¹zane z realizacj¹ projektów finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego, prosimy o wskazanie kompetencji zawodowych oczekiwanych od pracowników, zatrudnionych lub
planowanych do zatrudnienia przy tych projektach:
Niezbêdne Po¿¹dane

Istotne
Znajomoœæ mo¿liwoœci dofinansowania projektu w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Sporz¹dzanie wniosków o dofinansowanie projektu
Zarz¹dzanie projektem
Planowanie, monitoring i ewaluacja projektu
Rozliczanie i dokumentowanie wydatków w projekcie
Sprawozdawczoœæ finansowa i merytoryczna
Dokumenty programowe oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawa krajowego i unijnego
Kontrola i audyt projektu
Narzêdzia informatyczne, wpieraj¹ce zarz¹dzanie projektem

4. Je¿eli nie realizowaliœcie Pañstwo projektów finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, to czy
jednym z powodów takiej sytuacji by³:
Brak odpowiednich kompetencji zawodowych pracowników w zakresie zarz¹dzania projektami
Niedostateczne kompetencje zawodowe pracowników w zakresie zarz¹dzania projektami
Braki kadrowe

5. Do udzia³u w projekcie proponujemy nastêpuj¹ce osoby:

0
Imiê i nazwisko I kandydata

Numer telefonu (wraz z kierunkowym)

Imiê i nazwisko II kandydata

Numer telefonu (wraz z kierunkowym)

0
Niniejszym deklarujê gotowoœæ wniesienia wk³adu w³asnego za udzia³ pracowników w szkoleniach w formie bezgotówkowej,
w postaci wydatków na ich wynagrodzenie, zgodnie z Regulaminem udzia³u przedstawicieli jednostek samorz¹du
terytorialnego w projekcie.
Oœwiadczam, ¿e:
Zosta³am(em) poinformowana(y), i¿ projekt pod nazw¹ „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach
ró¿norodnoœci” jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
i zapozna³am(em) siê z Regulaminem udzia³u przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego w projekcie. Zobowi¹zujê
siê do udzielania informacji niezbêdnych dla celów monitoringu i ewaluacji w trakcie i po zakoñczeniu udzia³u pracowników
w us³ugach szkoleniowych. Powy¿sze dane odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu, s¹ aktualne i prawdziwe. Jestem œwiadom(a)
odpowiedzialnoœci prawnej, jak¹ ponoszê w przypadku podania nieprawdziwych danych.

Data i podpis osoby upowaýnionej do reprezentowania
jednostki samorzàdu terytorialnego

2

Piecz¹tka jednostki
samorz¹du terytorialnego

