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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” Nr formularza zgłoszeniowego  

Dane Uczestnika lub osoby zgłaszającej Uczestnika do projektu 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania 
(ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość) 

 

Dane kontaktowe 
(telefon, adres do korespondencji, e-mail) 

 

Przedstawiciel ustawowy 
(w przypadku osób nieletnich) 

 

 

Grupa docelowa1 

☐ Gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł netto a w przypadku osób 
samotnie gospodarujących - miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, tj. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, 
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, określone kryteriami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 182 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi lub gospodarstwa domowe, w których miesięczny 
dochód netto na osobę nie przekracza 539,00 zł lub 623,00 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, tj. 
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 
określone kryteriami ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 1456) i przepisami wykonawczymi. 

☐ Dzieci i młodzież ucząca się osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na 
osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż 1299.07 zł.  

☐ Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz rodziny 
mające na wychowaniu dziecko niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym. 

Informacja o członkach rodziny pozostających z Uczestnikiem projektu we wspólnym gospodarstwie domowym  

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa z 
wnioskodawcą Wiek Czy się 

uczy?2 

Czy pobiera 
stypendium 
socjalne?3 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

W związku z ubieganiem się o udział w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w w/w projekcie i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień, 
2) zostałem/łam poinformowany/a, że projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ustka” realizowany jest ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
3) oświadczam, że gospodarstwo domowe w którym zamieszkuję nie posiada dostępu do szerokopasmowego Internetu, 
4) moje gospodarstwo domowe nie jest/ jest uprawnione do korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, 
5) moje gospodarstwo domowe nie jest/jest uprawnione do korzystania ze świadczeń rodzinnych, 
6) zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji, przedłożenia dokumentów, złożenia oświadczeń niezbędnych do prawidłowej 

realizacji projektu pod rygorem wykluczenia z projektu. 
 
 

…..............................................    …..................................................................... 
Miejscowość i data     Czytelny podpis Uczestnika projektu  

(rodzica/ opiekuna prawnego/pełnomocnika) 

                                                        
1 Odpowiednią grupę zaznaczyć znakiem  „X” 
2 Jeśli się uczy wstawić „X” jeżeli nie „--” 
3 Jeżeli pobiera stypendium socjalne wstawić znak „X” jeżeli nie „--” 


