
 Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” 

DEKLARACJA  

PRZYSTĄPIENIA INTERESARIUSZA INSTYTUCJONALNEGO 

DO PILOTAŻU MLW 

Podmiot deklaracji, jakim jest:…………………………………………………………………………. 

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

z siedzibą ……….………………………………………………………………………………………. 

(nazwa instytucji, adres siedziby), reprezentowany przez: 

1. ……………………………………(imię i nazwisko), …..…………………. (funkcja); 

2. ……………………………………(imię i nazwisko), …………………..…..(funkcja); 

deklaruje przystąpienie do Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy (MLW), który jest realizowany  

w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej  

w środowisku lokalnym” oraz uczestnictwo naszego Reprezentanta w pracach Zespołu Synergii Lokalnej w 

osobie: 

1. …………………………………………(imię i nazwisko) 

Deklarujemy nasz udział w Pilotażu MLW w czasie jego trwania, tj. w okresie grudzień  

2013 r. – sierpień 2014 r. i w miarę możliwości wspierać wspólne inicjatywy posiadanym potencjałem ludzkim i 

materialnym, dążąc do utworzenia Partnerstwa Lokalnego na terenie Gminy Modliborzyce, potwierdzonego 

przyjęciem „Paktu na rzecz MLW”. 

Przyjmujemy do wiadomości zasady i reguły obowiązujące na czas uczestnictwa w Pilotażu MLW,  

a także fakt że uczestnictwo w pracach pilotażowych nie jest potwierdzeniem ostatecznego przystąpienia do 

Partnerstwa Lokalnego. 

 

……………………………….    ………………………………… 

/ miejscowość, data /                  /podpis osoby upoważnionej , pieczątka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” 

DEKLARACJA  

PRZYSTĄPIENIA INTERESARIUSZA SPOŁECZNEGO (OSOBY FIZYCZNEJ) 

DO PILOTAŻU MLW 

 

Ja, niżej podpisany :………….…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkały: …….………………………………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………….. 

deklaruje przystąpienie do prac pilotażowych Modelu Lokalnej Współpracy (MLW), który jest realizowany w 

ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku 

lokalnym” oraz uczestnictwo w pracach Zespołu Synergii Lokalnej Gminy Modliborzyce. 

Deklaruję swój udział w Pilotażu MLW w czasie jego trwania, tj. w okresie grudzień  

2013 r. – sierpień 2014 r. i w miarę możliwości wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem wspólne inicjatywy, 

dążąc do utworzenia Partnerstwa Lokalnego na terenie Gminy Modliborzyce, potwierdzonego przyjęciem 

„Paktu na rzecz MLW”. 

Przyjmuję do wiadomości zasady i reguły obowiązujące na czas uczestnictwa w Pilotażu MLW,  

a także fakt że uczestnictwo w pracach pilotażowych nie jest potwierdzeniem ostatecznego przystąpienia do 

Partnerstwa Lokalnego. 

Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że udział w projekcie „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-

zawodowej w środowisku lokalnym” jest bezpłatny. 

 

 

……………………………….    ………………………………… 

/ miejscowość, data /                                        /podpis osoby/ 

 

 

 

 

 

  


