
                                                                                                                               
 

Dotacje na innowacje  

Inwestujemy w Waszą przyszłość  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

 
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
w projekcie „Cyfrowy Debiut 50+” 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„Cyfrowy Debiut 50+” 

w ramach zachowania jego trwałości 

Dane osoby:  

Imię i 

nazwisko 

 

Data 

urodzenia 

 Miejsce 

urodzenia 

 

PESEL  Wiek  

Płeć  Kobieta      Mężczyzna 

Adres zameldowania 

Rodzaj zameldowania  Stałe                    Czasowe 

Ulica  Nr domu/ 

nr lokalu 

 

Miejscowość  Kod 

pocztowy 

 Poczta  

Adres zamieszkania* 

Rodzaj zamieszkania  Stałe                    Czasowe 

Ulica  Nr domu/ 

nr lokalu 

 

Miejscowość  Kod 

pocztowy 

 Poczta  

Telefon 

kontaktowy 

 

Proszę wskazać grupę docelową (znakiem X), która Państwa dotyczy: 

 Osoba fizyczna, która ukończyła 50. Rok życia oraz osiąga przeciętny dochód 

brutto na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty najniższych 

gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych 

 Gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. 

 Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej  

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych. 

 Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.  
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Liczba osób w Gospodarstwie Domowym** ……………………………… 

 
**Nie dotyczy czwartej grupy docelowej.  

 

1. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do 

Internetu. 

2. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa                              

w Projekcie „Cyfrowy Debiut 50+”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

3. 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. 

4. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne  

z przyjęciem mnie do projektu. 

6. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej 

odwołanie. 

7. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz.U. z 2016r. poz. 922/, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, 

realizacji, ewaluacji, monitoring i sprawozdawczości projektu „Cyfrowy Debiut 50+”, 

realizowanego przez Gminę Bierawa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. Zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez 

realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, 

uzupełnienia lub usunięcia. 

8. Oświadczam, że zamieszkuję w miejscowości .................………… w granicach 

administracyjnych Gminy Bierawa. 

9. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny /Dz. U. 2016r. poz. 1137/, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym Formularzu. 

 

 

 

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

      /miejscowość, data/                                                                    /czytelny podpis         

                                                                                                          Wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


