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Załącznik nr 2 
Do Regulaminu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie  
  

      

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 „Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”  

 
 
Ja niżej podpisany(a) …............................................................................................................ 

(imię i nazwisko) 

  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pn. „Złota Sieć II - 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim” realizowanym przez 

Powiat Złotoryjski w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanym ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Zobowiązuję się do korzystania z nieodpłatnie przyjętego sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem i dostępem do Internetu zgodnie z jego przeznaczeniem i na warunkach 

określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Złota Sieć II – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”.  

2) Umożliwi ę instalacje osprzętu radiowego (anten i okablowania) na zewnątrz budynku 

niezbędnego do realizacji w/w projektu. 

3) Nie przekażę otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich. 

4) Udostępnię sprzęt na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania i modernizacji oraz 

przeprowadzenia kontroli. 

5) Będę uczestniczyć w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera  

i korzystania z poczty elektronicznej. 

6) Będę uczestniczyć w spotkaniach informacyjno-monitorujących organizowanych w czasie 

trwania projektu. 

7) Wykorzystam otrzymane wsparcie zgodnie z założeniami Działania 8.3 POIG. 

8) Spełniam wszystkie warunki  opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
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„Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Złotoryjskim”. Ponadto 

wyrażam zgodę na weryfikację przez komisję projektu wiarygodności danych zawartych we 

wniosku i załącznikach oraz przyjęcia mnie na listę główną lub rezerwową.  

9) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  

w formularzu rekrutacyjnym oraz załącznikach do w/w formularza dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926. jt.). 

10) Zapoznałem(am) się i akceptuje warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  

w projekcie: „Złota Sieć II - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie 

Złotoryjskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne- zwiększenie innowacyjności 

gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

11) Zamieszkuję w gospodarstwie domowym nie posiadającym dostępu do szerokopasmowego 

Internetu .  

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

 

             NIE POSIADAM* komputera, który mógłby służyć do korzystania z Internetu. 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 

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

          (miejscowość, data)            (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
 

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału w  projekcie.      

 

*  Zaznaczyć krzyżykiem w kratce [X] jeśli dotyczy 
  


