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DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
 

Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, tel./fax 32 4222446, e-mail: biuro@subregion.pl 

Załącznik nr 2A do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie  

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”  
w Mieście Jastrzębie-Zdrój 

 

 
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego” 

 

 

Oświadczam, że ja, niżej podpisany(a),  ……………………………………………………………………………………………………… wyrażam 

zgodę na udział w projekcie pn. „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego”, który współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do:  

 

1) Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji Projektu oraz w trakcie okresu 

trwałości oraz pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy zestawu komputerowego. 
 

2) Użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia na siebie pełnej 

odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa. Zabronione jest 

ściąganie z Internetu pików, które są chronione prawami autorskimi w szczególności plików muzycznych, 

filmowych, gier i programów licencjonowanych. Realizator Projektu nie odpowiada za nieprzestrzeganie 

powyższych zakazów. Za pobieranie i wykorzystywanie plików chronionych prawem całkowitą 

odpowiedzialność cywilną oraz prawną bierze na siebie Beneficjent Ostateczny. 
 

3) Dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego uszkodzenia 

lub zniszczenia, wyrażenia zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów koniecznych 

napraw lub zakupu nowego sprzętu. 
 

4) Niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, a w przypadku 

jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego 

sprzętu. 
 

5) Udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora lub Lidera Projektu w celu jego serwisowania  i modernizacji 

oraz udziału w działaniach monitoringowych. 
 

6) Nieingerowania w podzespoły tworzące zestawy komputerowe. 
 

7) Uczestnictwa w szkoleniach, których celem jest nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania 

z Internetu. 
 

8) Uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas realizacji Projektu.  
 

9) Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka. 
 

 

………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) (czytelny podpis) 

 


