Załącznik nr 3 do Regulaminu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „STOP wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”
Ja niżej podpisana/y

..................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

deklaruję udział w projekcie pt. „STOP wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”
realizowanym przez Powiat Białobrzeski ze środków Unii Europejskiej 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 w grupie:
[ ]* gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej Prawo do świadczeń z
pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 182), przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której
miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto, - osobie w rodzinie, w której
miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto. Zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie do w/w grupy zakwalifikowanych zostanie 50 Uczestników projektu,
[ ]* gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku rodzinnego i
dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi
prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się. Zasiłek
rodzinny przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł
na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowanych
zostanie 150 Uczestników projektu,
[ ]* Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczącej się w klasach IV szkoły
podstawowej - II klasa szkoły ponadgimnazjalnej z bardzo dobrymi wynikami w nauce tj.
średnia wszystkich ocen na świadectwie (rok szkolny 2013/2014) nie mniejsza niż 4,75, 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: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za
rok 2013 wynosi 1299 zł).
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowanych zostanie
50 Uczestników projektu,
[
]* osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
(orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
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Niepełnosprawności) lub orzeczeniem równoważnym (według orzecznictwa ZUS osoby
całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji), a
także dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia
niepełnosprawności - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do niniejszej grupy
zakwalifikowanych zostanie 50 Uczestników projektu.

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 30 września 2015 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
2. Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich.
3. Udostępniania sprzętu na żądanie Beneficjenta projektu w celu jego serwisowania
i modernizacji 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 PO IG.
…………………………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy*)

[ ]* - właściwe zaznaczyć
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 dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej, deklarację uczestnictwa podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
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