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do Zarządzenia Wójta Gminy Somonino 

Nr 71/2014 
z dnia 05.09.2014 r. 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
pn. „Internet bez barier II –  szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt pn. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” jest współfinansowany 

przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

2. Udział beneficjentów ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny. Koszty pokrywane są w 85% ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 15% z Budżetu Państwa. 

3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru beneficjentów ostatecznych, oraz 

zasady ich uczestnictwa w projekcie. 

4. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy 

Somonino. Beneficjentem ostatecznym projektu będzie grupa 30 dzieci i młodzieży uczącej się z bardzo 

dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę 

w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny 

wskaźnik „przeci ętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 os. w  gosp. dom.” publikowany przez 

Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”. W ten sposób dostęp do Internetu szerokopasmowego otrzyma 

30 gospodarstw domowych. 

5. Projekt będzie obejmował następujący typy działań: 

1) dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  

w gospodarstwach domowych, 

2) dostarczenie Internetu do końca realizacji Projektu tj. do 30 czerwca 2015 r. oraz 5 lat po zakończeniu 

realizacji Projektu, 

3) opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres trwałości Projektu. 

6. Gmina Somonino zapewni odbiorcom końcowym bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu. Czas 

bezpłatnego użyczenia komputera wraz z oprogramowaniem oraz okres dostarczania bezpłatnego 

szerokopasmowego Internetu, określi odrębna umowa udziału w Projekcie pomiędzy stronami. 
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§ 2 
Słownik pojęć: 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1) Projekt – projekt  pn. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”. 

2) Beneficjent Ostateczny – osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, korzystająca ze 

wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 

3) Gospodarstwa domowe – zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także 

niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie (GUS). 

4) Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty stanowiące podstawę do ubiegania się o udział w projekcie, 

których wzór stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5) Dochód rozporządzalny – oznacza sumę dochodów gospodarstwa domowego (w zeznaniach 

podatkowych tj. przychód) pomniejszoną o obciążenia podatkowe, a także składki na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne. 

6) Biuro Projektu – biuro mieszczące się w budynku Urzędu Gminy Somonino – pok. 19, tel. 58 684 11 

21 wew. 28, mail: promocja@somonino.pl 

 

 § 3 
Kryteria uczestnictwa w projekcie: 

 
1. Warunkiem udziału w projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników projektu jest łącznie spełnienie 

następujących kryteriów (kryteria obligatoryjne): 

a) posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Somonino, jak również obowiązek 

prowadzenia gospodarstwa domowego na terenie Gminy Somonino, 

b) nieposiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, 

c) zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu technicznych do podłączenia Internetu, 

d) bycie dzieckiem lub młodzieżą ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (w przypadku osoby 

niepełnoletniej dokumentacje rekrutacyjną składa rodzic lub pełnoprawny opiekun), 

e) pochodzić z rodziny, w której przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku 

poprzedzającego rok udziału w projekcie (tj. 2013) był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik 

„przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w  gospodarstwie domowym” publikowany 

przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”. W 2013 r. w gospodarstwach domowych ogółem 

przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na 

poziomie 1299 zł. 

2. Podczas oceny merytorycznej Komisja Rekrutacyjna przyzna szczegółowo punkty za spełnianie następujących 

kryteriów: 

a) posiadanie stałego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Somonino – weryfikacja na podstawie kopii 

dowodu osobistego: priorytetowo traktowani będą dzieci i młodzież mniejszych miejscowości, tj.: 

� do 400 mieszkańców – 5 punktów,  
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� od 400 do 600 mieszkańców – 4 punkty,  

� powyżej 600 mieszkańców – 3 punkty. 

b) bycie dzieckiem lub młodzieżą uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – poświadczone 

średnią ocen ze świadectwa za rok szkolny 2013/2014, tj.  

� za średnią ocen na świadectwie w przedziale 4,3 – 4,59 – 2 punkty, 

� za średnią ocen na świadectwie w przedziale 4,6 – 5,00 – 3 punkty,  

� za średnią ocen na świadectwie powyżej 5,00 – 5 punktów.  

W przypadku uczniów klas I-III SP – należy dostarczyć wzorową opinię za rok szkolny 2013/2014 oraz opinię 

wychowawcy i dyrektora szkoły, którzy poświadczą, że określone dziecko jest uczniem z bardzo dobrymi 

wynikami w nauce – 5 punktów.  

Ponadto, zostaną przyznane dodatkowe punkty za osiągnięcia w różnego typu konkursach, zawodach i/lub 

olimpiadach:  

� laureaci konkursów szkolnych – 1 punkt;  

� laureaci konkursów o zasięgu powiatowym – 2 punkty;  

� laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim – 3 punkty.  

Aby zdobyć punkty dodatkowe należy przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających powyższe osiągnięcia. 

3. Każde gospodarstwo domowe może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy do projektu. 

4. Wnioskodawca musi być osobą pełnoletnią ( w przypadku uczniów niepełnoletnich, wnioskodawcą musi być 

rodzic, bądź pełnoprawny opiekun).  

5. Etapy oceny dokumentów rekrutacyjnych: 

I etap – utworzenie listy osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne, 

II etap – ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz przyznanie punktacji, 

III etap – utworzenie i opublikowanie listy Beneficjentów Ostatecznych oraz listy rezerwowej. 

6. O wyborze do uczestnictwa w projekcie decyduje liczba zsumowanych punktów. Przyznawanie punktów 

będzie się odbywało zgodnie z pkt 2. 

7. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność złożenia kompletu dokumentów 

rekrutacyjnych do Urzędu Gminy Somonino. 

 

W przypadku, gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt znajduje się poza zasięgiem dostępu do 

Internetu, oferowanego przez działających na lokalnym i krajowym rynku operatorów świadczących usługi 

dostępu do Internetu, Gmina Somonino ma prawo odmówić udziału w projekcie gospodarstwu domowemu nie 

spełniającemu powyższego wymogu. 

 
§ 4 

Zasady rekrutacji 
 

1. Warunkiem niezbędnym do udziału w Projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie  

w terminie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentacji rekrutacyjnej.   
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2. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać od 8 września 2014 r. do 8 października 2014 r. Wnioski, które 

wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Decyduje data wpływu poprawnie 

wypełnionej i kompletnej dokumentacji. 

3. Wnioski w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy 

Somonino” należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Somonino.   

3. Dodatkowych informacji udziela: Karolina Szmołda (podinspektor ds. rozwoju gospodarczego  

i promocji gminy), promocja@somonino.pl, 58 684 11 21 i Marcin Singer (inspektor ds. obsługi informatycznej), 

informatyk@somonino.pl, 58 684 11 21. 

4. Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem są dostępne w pok. 19, (I piętro) oraz  do pobrania  na stronie 

internetowej www.somonino.pl, w zakładce projekt pn. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy 

Somonino”. 

5. Dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo. 

6. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoważne ze skreśleniem z listy Beneficjentów 

Ostatecznych. 

7. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza zgłoszeniowego, przy czym nie 

ma znaczenia, która z osób pełnoletnich będąca w gospodarstwie domowym złoży formularz w imieniu gospodarstwa 

domowego. 

8. Formularze dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub  

z orzeczeniem równoważnym wypełnia osoba pełnoletnia lub rodzice/opiekunowie prawni. 

9. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowi: 

a) formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1, 

b) deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2, 

c) kopie dowodu osobistego; 

d) kopie zeznań podatkowych za rok 2013 wszystkich członków danego gospodarstwa domowego lub w 

przypadku osób nie składających zeznań podatkowych kopie innych dokumentów potwierdzających 

osiągnięty dochód w 2013 roku; 

e) zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji; 

f) kopie świadectwa, potwierdzającego wyniki w nauce lub w przypadku uczniów klas I-III SP wzorową 

opinię za rok szkolny 2013/2014 oraz opinię wychowawcy i dyrektora szkoły, którzy poświadczą, że 

określone dziecko jest uczniem z bardzo dobrymi wynikami w nauce; 

g) kopie zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcia w różnego typu konkursach (opcjonalnie). 

10. Złożenie kompletu dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do udziału  

w projekcie. 

11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność karną za składanie nieprawdziwych informacji. 

12. Osoby, które ze względu na wyczerpanie środków nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej. 
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13. Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną poinformowane pisemnie bądź 

telefonicznie. 

14. Złożone dokumenty rekrutacyjne podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z Regulaminem. 

15. Oceny formalnej dokonują pracownicy Biura Projektu. 

16. Tylko kompletne formularze zgłoszeniowe wraz z wszystkimi załącznikami zostaną przekazane do oceny 

merytorycznej. Wnioski niekompletne zostaną odrzucone. 

17. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta, w skład której wchodzić 

będą: 

a) przedstawiciele Urzędu Gminy Somonino wyznaczeni przez Wójta, 

b) przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczeni przez Wójta, 

18. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi dokumenty rekrutacyjne stosunkiem 

osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych 

czynności rekrutacyjnych. W takim przypadku członek komisji zostaje wyłączony z jej obrad na czas rozpatrzenia 

wniosku takiej osoby. 

19. Dodatkowa rekrutacja jest możliwa w sytuacji, gdy nie zostanie stworzona odpowiednia liczba Beneficjentów 

Ostatecznych zgodna z założeniami Projektu. 

20. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona. O terminie nowej rekrutacji decyduje Wójt 

Gminy Somonino. 

21. Po weryfikacji wniosków Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę odbiorców końcowych i przedłoży ją do 

zatwierdzenia Wójtowi Gminy Somonino. 

22.  Od decyzji Wójta Gminy Somonino nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany do udziału, po podpisaniu stosownych dokumentów, otrzyma: 

a) komputer z oprogramowaniem do bezpłatnego użytkowania zgodnie z zasadami projektu, oznakowany logotypami 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej i Gminy Somonino, 

b) dostęp do sieci Internet na okres uczestnictwa w projekcie oraz jego trwałości. 

2. Każdy Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany do udziału musi także obligatoryjnie uczestniczyć   

w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. 

3. Warunkiem podpisania Umowy użyczenia sprzętu jest zobowiązanie się do uczestniczenie i ukończenie szkolenia 

stacjonarnego, o którym mowa w pkt 2. O terminach szkolenia Beneficjenci Ostateczni będą informowani w formie 

pisemnej i telefonicznie. 

4. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do: 

a) podpisania umowy użyczenia sprzętu komputerowego, 

b) korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
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c) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu – 

określonych w powyższym regulaminie. 

d) natychmiastowego powiadomienia Koordynatora projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość 

uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania), 

e) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu, 

f) wskazania miejsca i wyrażenie zgody na zamontowanie sprzętu wraz z oprogramowaniem, 

g) wskazania miejsca i wyrażenia zgody lub dostarczenia pisemnej zgody zarządcy budynku, w którym mieszka, na 

bezpłatne zamontowanie na jego budynku zestawu do odbioru Internetu, o ile będzie to niezbędne. 

h) przestrzeganie legalności oprogramowania, 

i) dbania i utrzymania sprzętu w należytym stanie technicznym, zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu pracownikom 

Biura Projektu oraz ponoszenia kosztów jego eksploatacji (np. energia elektryczna), 

j) do uczestniczenia w obowiązkowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z 

Internetu organizowanych w ramach Projektu. W sytuacji nie uczestniczenia  

w szkoleniach Gmina Somonino zastrzega sobie prawo do wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego  

z projektu, 

k) udostępniania lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu bądź kontroli przez 

okres realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości. 

5. Beneficjent Ostateczny odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenie praw autorskich. W szczególności dotyczy to 

ściągania plików z Internetu, które są chronione prawami autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i 

filmowych. 

6. Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z 

jego winy. 

 
§ 6 

Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych 

okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. 

3. Uczestnik projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia złamania praw i obowiązków 

uczestnictwa w Projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do 

zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 

5. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta Ostatecznego z udziału  

w projekcie na jego miejsce wstępuje kolejna osoba z listy rezerwowej pod warunkiem, że od momentu wezwania w 

ciągu 7 dni dostarczy uaktualnione dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 9. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Gmina Somonino zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji 

Biura Projektu po konsultacji z Władzami Urzędu Gminy Somonino.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” 

 

1. DANE SKŁADAJ ĄCEGO WNIOSEK: 

Imi ę i nazwisko  

 

Data urodzenia  Miejsce 

urodzenia 

 

PESEL  Wiek  

Płeć ����  K                  

����  M 

Rodzaj, 

seria i nr 

dokumentu 

tożsamości 

 

Adres zameldowania 

Rodzaj zameldowania ����  stałe                                   ����  czasowe 

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  

Adres  e-mail  

 

Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie 
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2. DANE  DZIECKA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU 

Imi ę i nazwisko  

 

Data urodzenia  Miejsce  

PESEL  Wiek  

Płeć ����  K               

����  M 

Siedziba szkoły,  

do której uczęszcza: 

 

Rodzaj szkoły, do której uczęszcza ����  podstawowa                      ����  gimnazjum  

 ����  ponadgimnazjalna 

Adres zameldowania: 

 

 

Rodzaj zameldowania: ����  stałe                                   ����  czasowe 

Ulica  Nr domu  Nr 

lokalu 

 

Miejscowość  Kod 

pocztowy 

 Poczta  

Adres zamieszkania1 

Ulica  Nr domu  Nr 

lokalu 

 

Miejscowość  Kod 

pocztowy 

 Poczta  
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Moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym: 

Lp. Imi ę i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa 

PESEL Miejsce pracy/nauki 

1  
 
 

   

2  
 
 

   

3  
 
 

   

4  
 
 

   

5  
 
 

   

6  
 
 

   

 
Oświadczam, że wysokość  w 2013 r. miesięcznego dochodu rozporządzalnego w przeliczeniu na 

jednego członka rodziny poświadczają wszystkie załączone zeznania podatkowe za rok 

poprzedzający rok zgłoszenia do udziału w Projekcie. 

 

 

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

            /miejscowość, data/                                                                                 /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

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, Deklaracji Uczestnictwa, oświadczeniach oraz załącznikach, są zgodne z prawdą. 

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

3. Oświadczam, że miejsce zamieszkania jest na terenie Gminy Somonino oraz prowadzę gospodarstwo domowe 

na terenie Gminy Somonino. 

4. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet bez 

barier II –  szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję 

się do jego przestrzegania. 

5. 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. 
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6. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

8. Oświadczam, że Zarządca budynku wyraża zgodę na bezpłatne zamontowanie zestawu do odbioru Internetu 

na/w jego budynku. 

9.  Oświadczam, że zobowiązuję się do udziału w szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach 

Projektu. 

10. Przyjmuję do wiadomości i nie będę miał/a roszczeń wobec realizatora Projektu, w przypadku gdy miejsce w 

którym miałby być zainstalowany sprzęt znajduje się poza zasięgiem do Internetu, oferowanego przez 

działających na lokalnym rynku operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu i Gmina Somonino 

odmówi mi udziału w Projekcie. 

11. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) 

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

ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców 

Gminy Somonino”, realizowanego przez Gminę Somonino w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do przetwarzanych moich danych 

osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. Administratorem tak zebranych 

danych osobowych jest Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.  

12. Oświadczam, że nie otrzymałem/am dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego ze środków 

publicznych oraz, że nie brałem udziału w projektach, których celem było zapewnienie uczestnikom dostępu 

do Internetu lub/i użyczenie albo przekazanie sprzętu komputerowego. 

 

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

…………………………………………………………………… 

                /miejscowość, data/                                                                      /czytelny podpis Wnioskodawcy/* 

 
1 wypełnić tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” 
Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko/ 
 

w projekcie pt. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” 
realizowanym przez Gminę Somonino ze środków z 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, tj. 
do końca czerwca 2015 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,  

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

3) Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora w celu jego serwisowania oraz przeprowadzenia kontroli,  

4) Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z 
Internetu, 

5) Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas realizacji 
projektu, 

6) Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, 

7) wyrażenia zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które będą 
wykorzystywane w publikacjach związanych z promocją projektu pt. „ Internet bez barier II –szansą 
rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”. 

 

 

……………………………………………………                             ……………………………………………………………… 
               /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. 

 
 

 


