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Załącznik 1

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo  

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

w projekcie  pn.  „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy ”
realizowanym  przez  Gminę  Charsznica  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  
w  ramach  działania  8.3.  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  –  eInclusion”  osi  priorytetowej  8. 
„Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki”  Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do:

1. Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji projektu, oraz 60 

miesięcy okresu trwałości projektu,

2. Niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, 

3. Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora lub partnera projektu w celu jego serwisowania oraz 

przeprowadzenia kontroli, 

4. Uczestniczenia w szkoleniach oraz spotkaniach informacyjno-monitorujących związanych z nabyciem 

umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu,

5. Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG.

6. Uczestnik ma obowiązek odwiedzać stronę Internetową Projektu i wypełniać ankiety realizowanej podczas 

trwania Projektu.

…………………………………………                   ………………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Uwaga:  Złożenie  deklaracji  udziału  w  projekcie  nie  oznacza  zakwalifikowania  do  udziału  w  projekcie,  
                 a szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie.
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Załącznik 2

      FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
                                      „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Charsznica”

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Imi ę i nazwisko

Data urodzenia Miejsce 
urodzenia

PESEL Wiek

Płeć  K                 
    M

Rodzaj, seria i 
nr dokumentu 
tożsamości

Adres zameldowania

Ulica Nr domu Nr 
lokalu

Miejscowość Kod 
pocztowy

Poczta

Adres zamieszkania1

Ulica Nr domu Nr 
lokalu

Miejscowość Kod 
pocztowy

Poczta

Dane kontaktowe

Tel. 
stacjonarny

Tel. komórkowy

Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie
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1. DANE  OSOBY ZGŁASZANEJ DO PROJEKTU
Imi ę i nazwisko

Data urodzenia Miejsce

PESEL Wiek

Płeć  K                  M Siedziba szkoły, do 
której uczęszcza 
uczeń

Rodzaj szkoły do której uczęszcza  podstawowa                      gimnazjum  
 ponadgimnazjalna

Adres zameldowania
Ulica Nr domu Nr 

lokalu
Miejscowość Kod 

pocztowy
Poczta

Adres zamieszkania1

Ulica Nr domu Nr 
lokalu

Miejscowość Kod 
pocztowy

Poczta

Oświadczenia:
1. Świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  przewidzianej  w art.  233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks  karny  (Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553  z  poźn.  zm.)  oświadczam,  że wszystkie  dane  zawarte  w 
Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

2. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do Internetu.
3. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „eCharsznica - 

dostęp  do  Internetu  szansą  na  dynamiczny  rozwój  Gminy”,  akceptuję  jego  postanowienia  i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania.

4. Oświadczam,  że  zostałem(am)  poinformowany(a),  że  niniejszy  Projekt  jest  współfinansowany  ze 
środków Unii  Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 
prawidłowej realizacji projektu.

6. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na budynku  zestawu do odbioru Internetu.
7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego nie 

jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu.
8. Przyjmuję  do  wiadomości,  że  decyzja  Komisji  Rekrutacyjnej  jest  ostateczna  i  nie  służy  od niej 

odwołanie.
9. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., (Dz. U. Z 2002 nr 101 poz. 926 z 

późn. zm.) wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu  rekrutacji, 
realizacji,  ewaluacji,  monitoringu  i  sprawozdawczości  projektu  „eCharsznica  -  dostęp  do  Internetu 
szansą  na dynamiczny rozwój Gminy”,  realizowanego przez Gminę  Charsznica w ramach Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka.  Zostałem(am)  poinformowany(a)  o  prawie  dostępu  do 
przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich 
zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

   ……………………………………....                  ….............…………………………………………
(miejscowość, data)                                                                      (czytelny podpis Wnioskodawcy)

1 wypełnić tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania
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Załączniki:

1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz kserokopią dowodu osobistego
3. Oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 3 lub 3A do regulaminu), - jeśli dotyczy
4. Oświadczenie o otrzymanym stypendium socjalnym (załącznik nr 4 do regulaminu) – jeśli dotyczy
5. Opinię szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce (załącznik nr 5 do regulaminu) – jeśli dotyczy
6. Opinię z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze środków pomocy społecznej (załącznik 

nr 6 do regulaminu) – jeśli dotyczy
7.  Opinię z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych (załącznik nr 7 

do regulaminu) – jeśli dotyczy
8. Zaświadczenie PCPR w Miechowie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej  – jeśli dotyczy
9. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczeniem 

równoważnym – jeśli dotyczy
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Załącznik 3

OŚWIADCZENIE O WYSOKO ŚCI DOCHODÓW

Ja,  niżej  podpisany(a)  ..............................................................................................................  zamieszkały(a)  
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

..................................................................................................................................................... 
(miejscowość,  kod, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………………………………..
(seria i nr)

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym:

Lp
.

Imi ę i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Miejsce 
pracy/nauki

Średni 
miesięczny 
dochód 
netto

Średni 
miesięczny 
dochód 
brutto

1 WNIOSKODAWCA

2

3

4

5

6

Oświadczam, że wysokość  średniego miesięcznego dochodu netto/brutto w przeliczeniu na jednego członka 
rodziny  pozostającego  ze  mną  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym  –  wyliczona  za  ostatni  miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego tj. ……. 2013 r. – wynosi ................./.....................zł 
netto/brutto (słownie złotych:………………......................................../..................................................................).
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz.  U.  Nr  88,  poz.  553  z  poźn.  zm.)  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych 
zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

……………………………  ……………………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik 3 A

OŚWIADCZENIE O WYSOKO ŚCI DOCHODÓW

Ja,  niżej  podpisany(a)  ..............................................................................................................  zamieszkały(a)  
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

..................................................................................................................................................... 
(miejscowość,  kod, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………………………………..
(seria i nr)

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym:

Lp Imi ę i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL Miejsce pracy/nauki Średni miesięczny 
dochód 

1 WNIOSKODAWCA

2

3

4

5

6

Oświadczam, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu opodatkowanego w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym – wyliczona za rok 2012 – 
wynosi …............................................zł (słownie złotych .……….......................................................................).
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

……………………………  ……………………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik 4

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie pn. „ eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny 
rozwój Gminy” Pana/Pani

….......................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, adres zamieszkania

oświadczam że:

….......................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania

otrzymał stypendium socjalne na rok 2013/14

…………………………………………                   ………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                                                  (podpis i pieczęć)
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Załącznik 5

OPINIA

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie pn. „ eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny 
rozwój Gminy” Pana/Pani

….......................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, adres zamieszkania

rekomenduję

….......................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania

do udziału w w/w projekcie.

Uczeń............................................................................................  uzyskał bardzo dobrych wynikach w nauce 
osiągając na zakończenie roku średnią …... 

…………………………………………                   ………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                                                  (podpis i pieczęć)

Opinia wydana jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą  na 
dynamiczny rozwój Gminy”
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Załącznik 6

OPINIA
Gminny Ośrodek Pomocy w Charsznicy potwierdza iż (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania):

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

.....................................................................................................................................................................................

...................  zamieszkuje  w gospodarstwie  domowym spełniającym kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w systemie pomocy społecznej.

…………………………………………                   ………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                                                  (podpis i pieczęć)

Opinia wydana jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą  na 
dynamiczny rozwój Gminy”
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Załącznik 7

OPINIA
Gminny Ośrodek Pomocy w Charsznicy potwierdza iż (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania):

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

.....................................................................................................................................................................................

...................  zamieszkuje  w gospodarstwie  domowym spełniającym kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w systemie świadczeń rodzinnych.

…………………………………………                   ………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                                                  (podpis i pieczęć)

Opinia wydana jest na potrzeby procesu rekrutacji do projektu „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą  na 
dynamiczny rozwój Gminy”


