
 

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 502/2014  

Wójta Gminy Bierawa z dnia 31.01.2014 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” 

 

Ja niżej podpisany(a)  …………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt „Połączeni cyfrowo w Gminie 

Bierawa” realizowanym przez Gminę Bierawa ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 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 korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 

komputerowego   wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres 

realizacji projektu tj. do 31 stycznia 2020 r.  

2) Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich,  

3) Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania  

i modernizacji oraz przeprowadzenia kontroli,  

4) Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera  

i korzystania z Internetu oraz uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-

monitorujących podczas realizacji projektu. 

5) Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania  

8.3 PO IG. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bierawa (Urząd Gminy Bierawa) zgodnie 

z ustawą z dnia 29-08-1997r  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji oraz promocji projektów 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej, wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku oraz 

nieodpłatne jego wykorzystanie w całości i fragmentach w publikowanych materiałach oraz na stronach 

internetowych zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

z 2006 Nr 90, poz.631 z późn. zm.). 

 

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

        (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. 

 

* W przypadku osób pełnoletnich posiadających pełna zdolność do czynności prawnych oświadczenie podpisuje 

wnioskodawca, a przypadku osób niepełnoletnich oraz z ograniczona zdolnością do czynności prawnych rodzi lub 

opiekun prawny 


