Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile
Obowiązujący od 31 marca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku

Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2.
Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

§1
1.

2.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy CenterMed Poznań Sp. z o.o.,
a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań działającym
jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 (WRPO 2014+).
Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży z Powiatu Pilskiego, zgodnego z modelem Środowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży utworzonego w Dzielnicy Warszawa Bielany,
Rozporządzeniem MZ z 19/06/2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285, z późn. zm.), w szczególności zał.
nr 8 oraz Rozporządzeniem RM z 8/02/2017r. w sprawie NPOZP na lata 2017-22 r.
Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży został opracowany
przez dra Tomasza Rowińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dr Kamilę
Lenkiewicz i dostępny jest w wersji PDF na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/404

3.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.

Projekt realizowany jest w partnerstwie.
Partner wiodący:
 CenterMed Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-854, ul. Mostowa 23a/28
Partnerzy:
 Powiat Pilski z siedzibą w Pile, 64-920, al. Niepodległości 33/35
 Fundacja Ciszum z siedzibą w Poznaniu, 61-664, ul. Słowiańska 36A/7

§2
Zakres wsparcia merytorycznego oferowanego w projekcie obejmuje:
1. Przyjmowanie zgłoszeń od społeczeństwa, wstępna ocena wnoszonej trudności dziecka/rodziny
i skoordynowanie procesu wsparcia, jego monitorowanie i ewaluacja przez Centrum Koordynacji,
w obrębie którego działa Infolinia, Zespół pierwszego kontaktu oraz Zespół koordynacji
międzyinstytucjonalnej.
Miejsce: Piła, al. Wojska Polskiego 49b
W ramach Infolinii pod numerem 800 806 010 działa anonimowy Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-22:00 (połączenie z telefonów komórkowych i
stacjonarnych jest bezpłatne).
2. Udzielanie świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i środowiskowych w ramach Ośrodka
środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia
Psychicznego dzieci i młodzieży.
Miejsce: Piła, ul. Rydygiera 23
3. Udzielanie świadczeń leczniczych w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego (psycholog, psychiatra,
psychoterapeuta, neurologopeda i in.) w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i
młodzieży.
Miejsce: Piła, ul. Rydygiera 23
4. Udzielanie świadczeń w ramach oddziału dziennego w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego
dzieci i młodzieży.
Miejsce: Piła, ul. Rydygiera 23
5. Prowadzenie przez Zespół ds. profilaktyki działań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
rodziców oraz nauczycieli (i in. profesjonalistów).

§3
Kryteria uczestnictwa:
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży do 18 r.ż. z powiatu pilskiego (jako miejsca zamieszkania,
pobierania nauki, pracy lub pobytu jako osoba bezdomna) i osób z ich otoczenia (rodzina, nauczyciele i inni
specjaliści).
Uczestnikiem projektu może zostać osoba do 18 r. ż. (dzieci i młodzież), która spełnia łącznie poniższe
kryteria:


spełnia kryterium zamieszkania, pobierania nauki, pracy lub pobytu na terenie powiatu pilskiego,



wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w projekcie pt. „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”.

oraz


jest osobą z zaburzeniami psychicznymi (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego) traktowanych jako osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014‑2020 oraz mogą być kierowane do osób w ich otoczeniu;
lub


jest osobą nieaktywną zawodowo kwalifikującą się do profilaktyki, leczenia lub rehabilitacji
zdrowotnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, w tym dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z
niepełnosprawnościami.

Osoby, które w trakcie korzystania z projektu ukończą 18 lat będą mogły pozostać w projekcie, jeśli
kontynuują naukę na poziomie szkolnictwa średniego.
Osoba, która ukończyła 18 r.ż. otrzyma w ramach projektu wsparcie informacyjne na temat uzyskania
pomocy w jednostkach dla dorosłych.

§4
Zasady naboru:
1. Szczegółowe informacje dostępne są za pośrednictwem Infolinii pod numerem 67 354 05 30 lub
511 730 113 lub osobiście w Centrum Koordynacji, Piła, al. Wojska Polskiego 49b od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-18.00.
2. Kontakt z Centrum Koordynacji możliwy jest także poprzez skrzynkę mailową: kontakt@sczpdim.pl
3. Kandydat do uczestnictwa zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Zgłoszenia
kandydatów są przyjmowane telefonicznie pod numerem Infolinii i osobiście w Centrum Koordynacji.
4. Kwalifikacja do udziału w projekcie odbywa się na podstawie:


wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w którym kandydat potwierdza spełnianie kryteriów
przynależności do grupy docelowej,



podpisanego oświadczenia uczestnika projektu,

oraz


identyfikacji potrzeb i oceny możliwości wsparcia, której dokonuje Zespół pierwszego kontaktu.

Wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu pobrać można ze strony internetowej
projektu na stronie internetowej www.sczpdim.pl oraz w siedzibach PŚCZP przy al. Wojska Polskiego i
Rydygiera, dysponuje nimi także zespół wyjazdowy.
5. Ze świadczeń leczniczych w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego (II poziom referencyjny) korzystać
mogą osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające
spełnianie kryteriów osoby z zaburzeniami psychicznymi wg Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z
19/08/1994 r. Kopię zaświadczenia Uczestnik zobowiązany jest złożyć w PŚCZP dim najpóźniej w dniu
udzielenia pierwszego wsparcia w obrębie II poziomu referencyjnego.
6. Kwalifikacji na oddział dzienny dokonuje lekarz na postawie skierowania od psychiatry lub wypisu ze
szpitala.
7. Kwalifikacja uczestników jest prowadzona zgodnie z Planem rekrutacji stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu. O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Liczba miejsc w obszarach wsparcia jest ograniczona.

§5
Rozpoczęcie uczestnictwa:
Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuję się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w
ramach projektu, tj. konsultacji ze specjalistą.
§6
Zakończenie uczestnictwa:
1. Uczestnik nie podlega limitom świadczenia usług w projekcie, za wyjątkiem zakończenia jego realizacji, tj.
30.06.2023 r.
2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:


ustania woli kontynuacji wsparcia i potwierdzenia takiej woli pisemnie bądź ustnie,



długoterminowego braku możliwości nawiązania kontaktu przez zespół projektu,



gdy uczestnik przestał spełniać kryteria uczestnictwa określone w regulaminie.

3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje dyrekcja ŚCZP po przeprowadzeniu analizy
sytuacji.

§7
Postanowienia końcowe:
1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, przy czym wszelkie zmiany
wprowadzane będą w formie pisemnej. Informacje o ewentualnej zmianie regulaminu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej www.sczpdim.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2022 r. i obowiązuje do 30.06.2023 r.

Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Plan rekrutacji
2. Załącznik nr 2 - Wzór formularza zgłoszeniowego (4 str.)
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia uczestnika projektu (2 str.)

Załącznik nr 1. Plan rekrutacji
Planowana liczba uczestników:

planowana
liczba
uczestników

Obszar wsparcia

Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i
psychoterapeutycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia
Psychicznego dzieci i młodzieży
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Środowiskowym Centrum
Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży
RAZEM

250

w tym (nie mniej niż):
Osoby z
niepełnosprawnością

Osoby z
terenów
wiejskich

250
80

300

300

550

550 osób

80 osób

Terminy naboru:

Nr
nabo
ru

Termin naboru

Centrum
Koordynacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ośrodek środowiskowej
opieki psychologicznej i
psychoterapeutycznej w
ŚCZP dim
Zespół
Ambulatorium wyjazdowy

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Poradnia
Zdrowia
Psychicznego
w ŚCZP dim

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oddział
dzienny
w PŚCZP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zespół
profilaktyki

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Załącznik nr 2. Wzór formularza zgłoszeniowego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile”
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (PACJENTA-DZIECKA)
Imię/imiona
Nazwisko
☐ kobieta ☐ mężczyzna ☐ ……………..6

Płeć

PESEL

W przypadku braku numeru PESEL
dopisać datę urodzenia

d

d

m

m

r

r

r

r

Adres zamieszkania (należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z
zamiarem stałego pobytu)

Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina






Piła
Białośliwie
Kaczory
Łobżenica






Szydłowo
 Miasteczko Krajeńskie
Wyrzysk
 Wysoka
Ujście
Inna (jaka?) ……………………………………………………………………………..

Powiat

Województwo

Telefon
kontaktowy do
rodzica lub
prawnego
opiekuna

Adres e-mail do
rodzica lub
prawnego
opiekuna
(opcjonalnie)

Adres do korespondencji (jeśli inny niż zamieszkania)
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Pole poniżej wypełnić wyłącznie, jeśli adres zamieszkania znajduje się poza powiatem pilskim:
Nazwa i adres
szkoły:

Adres zakładu
pracy:

1/4

EDUKACJA







Oświadczam, że Uczestnik
uczęszcza do (proszę
zaznaczyć właściwe)

Żłobka
Przedszkola
Szkoły podstawowej
Szkoły ponadpodstawowej
Szkoły ponadgimnazjalnej
Innej placówki/korzysta z innej formy edukacji/kształcenia/szkolenia (podać jakiej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZATRUDNIENIE (DOT. OSÓB POW. 15 RŻ)
Nie poszukuje pracy
Oświadczam, że Uczestnik
(proszę zaznaczyć właściwe)

Poszukuje pracy
Podjął pracę
Nazwa zakładu pracy…………………………………………………………………….

Oświadczam, że Uczestnik projektu jest osobą:



należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem,
osobą obcego pochodzenia



bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań



z niepełnosprawnościami

(do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność)



w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

☐ tak
Obywatelstwo:
………………………………………………
☐ nie
☐ odmowa podania informacji
☐ tak
☐ nie
☐ tak ☐ nie
☐ odmowa podania informacji
☐ tak ☐ nie
☐ odmowa podania informacji

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych powyżej danych oraz spełnianie przez moje dziecko kryteriów
uczestnictwa w projekcie „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” oraz
dobrowolnie deklaruję jego udział w projekcie.
Świadoma/y odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że:

zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i akceptuję jego
postanowienia,



zostałam/em poinformowana/y, że projekt „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i
młodzieży w Pile” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

…..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU dot. osób pow. 16 r.ż.
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OŚWIADCZENIA

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU (PACJENTA-DZIECKA)
Imię/imiona
Nazwisko

PESEL

W przypadku braku numeru PESEL
dopisać datę urodzenia

d

d

m

m

r

r

r

DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię/imiona
Nazwisko
PESEL

Oświadczenie o podwójnym finansowaniu
Przystępując do projektu „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w
Pile”; NR: RPWP.07.02.02-30-0034/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach WRPO - działanie 7.2: Usługi Społeczne i zdrowotne, oświadczam, że jako Pacjent - Uczestnik projektu
(dziecko) nie będę korzystać z tych samych świadczeń medycznych finansowanych ze środków krajowych i/lub
unijnych (np. NFZ, POWER, WRPO, itp.), co usługi świadczone w projekcie na moją rzecz (Uczestnika Projektu
– dziecka).
Jednocześnie oświadczam, że w przypadku gdyby moje dziecko miało otrzymać takie świadczenia finansowane
przez NFZ, POWER, WRPO, to bezzwłocznie poinformuję o tym pisemnie podmiot, z którego usług w ramach
Projektu korzystam.
Zgoda na udzielanie świadczeń
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych w ramach projektu
„Powiatowy Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile” oraz na objęcie mojej
osoby/dziecka* domową opieką Specjalistów Środowiskowych świadczoną przez Powiatowe Środowiskowe
Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile w miejscu mojego zamieszkania.
*niepotrzebne skreślić

8/4

r

Upoważnienie dotyczące informacji medycznych
Upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, udzielonych świadczeniach
zdrowotnych oraz do odbioru wystawionych recept/skierowań/dokumentacji medycznej.

Nie upoważniam nikogo do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych mi świadczeniach
zdrowotnych oraz do odbioru wystawionych recept/skierowań /dokumentacji medycznej9.
Osobą upoważnioną do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych mi świadczeniach
zdrowotnych oraz do odbioru wystawionych recept/ skierowań/dokumentacji medycznej9:
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
Data urodzenia
Tel. kontaktowy
Specjalne potrzeby uczestnika/czki – dotyczy osób z niepełnosprawnością
Zapewnienie tłumacza Polskiego Języka Migowego/ Systemu JęzykowoMigowego
Pętla indukcyjna
Powiększony tekst
Proszę zaznaczyć
usługę, której
Pacjent-dziecko
potrzebuje:

Wsparcie asystenta: osoby niewidomej/ osoby głuchoniewidomej/ osoby z
niepełnosprawnością fizyczną
Szczególne potrzeby w zakresie wyżywienia

☐

TAK

☐

NIE

☐

TAK

☐

NIE

☐

TAK

☐

NIE

☐

TAK

☐

NIE

☐

TAK

☐

NIE

☐

TAK

☐

NIE

Jeżeli w pkt 5 zaznaczono TAK, proszę wymienić potrzeby:
Inne
Jeżeli w pkt 6 zaznaczono TAK, proszę wymienić potrzeby:

..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

…..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU dot. osób pow. 16 r.ż.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679)
W związku z przystąpieniem do Projektu pt. „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży w Pile”; NR: RPWP.07.02.02-30-0034/21 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1.

Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i
2014-2020 – Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast
w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych - minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00926 Warszawa.

2.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem
ochrony danych osobowych
- w ramach zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 – 2014-2020: Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, email:inspektor.ochrony@umww.pl,
- w ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna
2/4,00-926 Warszawa, e-mail: iod@miir.gov.pl.

3.

Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

4.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust.
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na
podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w
odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy
dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
5.

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu (nr Projektu) RPWP.07.02.0230-0034/21, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu,
ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz w celu archiwizacji
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

6.

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (nazwa i adres właściwej Instytucji Zarządzającej),
Beneficjentowi realizującemu Projekt – Centermed Poznań Sp. z o.o., ul. Mostowa 23a/28, 61-854 Poznań
oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Fundacja Ciszum, ul.
Słowiańska 36A/7, 61-664 Poznań, Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła. Moje dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej
lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.

7.

Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

8.

W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania
kwalifikacji lub nabycia kompetencji.

9.

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
12. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne.
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