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Załącznik Nr 4 do Formularza zgłoszeniowego 

 
 

Oświadczenia końcowe Wnioskodawcy 
 
 
1. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma stałego szerokopasmowego dostępu do 

Internetu. 
2. Oświadczam, że posiadam miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie Gminy Poraj. 
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. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

8. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuję się do: 
a) Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania z zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji 
Projektu oraz 5 lat po zakończeniu jego realizacji. 

b) Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich. 
c) Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora Projektu w celu jego serwisowania i modernizacji 

oraz przeprowadzenia kontroli.  
d) Uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera                  

i korzystania z Internetu. 
9. Udzielam Gminie Poraj nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania 

zdjęć z wizerunkiem moim lub pozostałych osób z mojego gospodarstwa domowego biorącego 
udział w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj” 
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, 
obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu 
informacji i promocji Projektu. 

 

 
 
……………………………………..……………………                   …………………………………………..……………… 
                       /miejscowość, data/                                                                            /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

 
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 późn. zm.) potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym Formularzu zgłoszeniowym, 
oświadczeniach oraz załącznikach. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zm.) oświadczam, że dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym, oświadczeniach oraz 
załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. O zmianach zaistniałych po złożeniu formularza 
zgłoszeniowego zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni. 
 
 
 
……………………………………..……………………                   …………………………………………..……………… 
                       /miejscowość, data/                                                                            /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 
 


