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Załącznik nr 2 do  

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa  
Beneficjentów projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci 
i młodzieży w gminie Opoczno” 

 

Gmina Opoczno 
ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno” 

 

Ja niżej podpisany/-a 
 

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

/imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka zgłaszanego do projektu/ 

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko  

dziecka zgłaszanego do projektu/ 

w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzież z gminy Opoczno” realizowanym 

przez Gminę Opoczno ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. 

„Społeczeostwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu paostwa. 

 
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 lub samego dostępu do 

Internetu w okresie realizacji projektu oraz w okresie wymaganej trwałości projektu po zakooczeniu 

jego realizacji. 

2. Niezbywania i nieudostępniania otrzymanego sprzętu osobom trzecim. 

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

modernizacji oraz przeprowadzania kontroli. 
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4. Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania 

z Internetu. 

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 oraz budżetu paostwa. 

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

do prawidłowej realizacji projektu. 

 

 

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

(miejscowość, data)       (czytelny podpis) 

 

 

Uwaga: złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału w projekcie, a szczegółowe 

warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie. 

 
 
 
 


