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Ja, niżej podpisany, oświadczam, że : 

- wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym są prawidłowe i zgodne z moją najlepszą 

wiedzą;  

- uczestnicy biorący udział w działaniach są uczniami od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia 

edukacji szkolnej; 

- organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność prawną do uczestniczenia w zaproszeniu do składania formularzy 

zgłoszeniowych 

oraz, że  

Organizacja, którą reprezentuję posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego 

przedsięwzięcia lub  

Organizacja, którą reprezentuję jest uważana za "instytucję publiczną", a mianowicie: 

Świadczy usługi edukacyjne oraz 

a) przynajmniej 50 % jej rocznych przychodów w ostatnich dwóch latach pochodzi ze źródeł publicznych; 

lub  

b) jest nadzorowana przez organy publiczne lub ich przedstawicieli. 

 

Wnioskuję do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój dla mojej organizacji, jak określono w części BUDŻET niniejszego formularza zgłoszeniowego. 

 

Potwierdzam, że jestem upoważniony do podpisania formularza zgłoszeniowego o dofinansowanie w imieniu mojej 

organizacji. 

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że kary administracyjne i finansowe mogą zostać nałożone na organizację, 

którą reprezentuję, jeżeli zostanie uznana winną złożenia nieprawdziwych informacji lub w sposób istotny nie wywiąże 

się z obowiązków wynikających z umowy lub procedury przyznania dofinansowania. 

 

W przypadku zaakceptowania naszego formularza zgłoszeniowego upoważniam Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 

do publikowania na swej stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej odpowiedniej formie następujących danych: 

 nazwa instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia 

 przyznana kwota dofinansowania  

 

Instytucja ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia zobowiązuje się informować FRSE o wszelkich zmianach 

mających wpływ na działania przedstawione w niniejszym formularzu zgłoszeniowym. 

 

 

 

 

Oświadczenie 

Wypełnia osoba upoważniona do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu instytucji ubiegającej się o przyznanie 

dofinansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.  

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data (dd-mm-rrrr): …………………………………………………………. 
Nazwa organizacji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji ubiegającej się o 
dofinansowanie przedsięwzięcia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podpis: 
 
Pieczęć organizacji ubiegająca się o dofinansowanie przedsięwzięcia (jeśli 
dotyczy):………………………………………………………………………………. 
 

 


