
 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowac yjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Wasz ą przyszło ść” 

 
Załącznik Nr 1 

Do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w gminie Opole Lubelskie” 
 

 

NUMER WNIOSKU:............................................................................ 

 Wniosek złoŜony w dniu: ................................................................................................... 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie” 

 

W przypadku osób niepełnoletnich w wieku 15-18 lat, zgłoszenia dokonuje rodzic lub 

opiekun prawny, który w wyniku zakwalifikowania do projektu będzie uprawniony do 

podpisania umowy.  

I. DANE DOTYCZĄCE OSOBY ZGŁASZANEJ (Osoba Zgłaszana- to osoba, która planuje 

uczestniczyć w projekcie): 

 
Nazwisko i imię  
 

 

 

Data i miejsce 

urodzenia 

 

 

 

 

PESEL 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Adres 

zamieszkania  

 

 

Adres 

zameldowania 
(wpisać jeŜeli inny niŜ 

adres zamieszkania) 

 

 

Nr telefonu 

 

 

 
II. DANE DOTYCZĄCE RODZICA BĄDŹ OPIEKUNA W PRZYPADKU OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ 
 
Nazwisko i imię  
 

 

Data urodzenia   Seria i nr dowodu  
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 osobistego 

 
Stopień 

pokrewieństwa 

 

 

Adres 

zamieszkania  

 

 

Adres 

zameldowania 
(wpisać jeŜeli inny niŜ 

adres zamieszkania) 

 

 
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 
III.1. Kryteria obligatoryjne (naleŜy spełnić oba łącznie): 

 

Osoba Zgłaszana jest zameldowana na 

terenie Gminy Opole Lubelskie: 

� TAK 

� NIE 

 

Gospodarstwo domowe nie posiada dostępu  

do Internetu: 

� TAK 

� NIE 

 
III.2. Kryteria szczegółowe (naleŜy spełnić minimum jedno z poniŜszych): 

 

 

A. Gospodarstwo domowe spełnia 
kryterium dochodowe upowaŜniające 

do otrzymania wsparcia ramach 

systemu pomocy społecznej (jeŜeli 

dotyczy załączyć kserokopię 

zaświadczenia) 

� TAK 

� NIE 

 

 

B. Gospodarstwo domowe spełnia kryterium 
dochodowe upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń 

rodzinnych (jeŜeli dotyczy załączyć kserokopię 

zaświadczenia) 

� TAK 

� NIE 

 
C. Oświadczenie o niepełnosprawności – Osoba Zgłaszana ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym (jeŜeli 

dotyczy załączyć kserokopię orzeczenia)  - orzeczony stopień niepełnosprawności nie 

moŜe wykluczać moŜliwości obsługi komputera 

 

Stopień niepełnosprawności: 

� ZNACZNY 

� UMIARKOWANY 

� LEKKI 

 

 
� WAśNE DO...................... 

� BEZTERMINOWE 
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Orzeczenie o niepełnosprawności: 

� WAśNE DO...................... 

� BEZTERMINOWE 

 

Rodzaj niepełnosprawności: 

...................................................................... 

IV. Dodatkowe informacje: 

W gospodarstwie domowym jest komputer umoŜliwiający korzystanie z aplikacji 

Internetu (posiada kartę sieciową) 

� TAK 

� NIE 

 

 

.....................................................       ......................................................... 
/miejscowość, data/                          /czytelny podpis  Osoby Zgłaszanej lub przypadku   

                                                                   osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna  

                                                                      prawnego/ 
Oświadczenie: 

1. Świadomy (a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997r. Kodeks Karny / Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm./ oświadczam, Ŝe 

wszystkie dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, iŜ zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie”, 
akceptuję jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

3. Oświadczam, Ŝe w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuję nie 

posiadam dostępu do Internetu. 

4. Oświadczam, Ŝe zostałem(am) poinformowany(a), Ŝe niniejszy Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka. 
5. Zobowiązuje się do przedłoŜenia wszelkich informacji, dokumentów oraz 

oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

6. Przyjmuję, do wiadomości, Ŝe złoŜenie Formularza Zgłoszenia do Projektu nie jest 

jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, Ŝe decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie 

słuŜy od niej odwołanie.  

8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz.U. z 

2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./ wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, 
monitoringu i sprawozdawczości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie” realizowanego przez Gminę Opole 

Lubelskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez 

realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do Ŝądania ich 

zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 
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.........................................                   ...................................................................... 

/miejscowość, data/                                          /czytelny podpis  Osoby Zgłaszanej lub w   

                                                                        przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub  

                                                                                             opiekuna  prawnego/ 

Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami naleŜy złoŜyć w 
budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lubelskiej 4 w Opolu Lubelskim (Biuro 
Obsługi Klienta, parter) lub budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu 
Lubelskim przy ul. Syndykackiej 1 (sekretariat), do dnia 31 marca 2011r. do 

godz. 15.00. 
 

 
Załączniki: 
1. Kopia odpowiedniego dokumentu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu 

Lubelskim potwierdzającego, Ŝe Osoba Zgłaszana zamieszkuje w gospodarstwie 

domowym spełniającym kryterium dochodowe upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. 

                                                                                           TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

                                                  □    □       □ 
2. Kopia odpowiedniego dokumentu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu 

Lubelskim potwierdzającego, Ŝe Osoba Zgłaszana zamieszkuje w gospodarstwie 

domowym spełniającym kryterium dochodowe upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 

                                                                                           TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

                                                  □    □       □ 
3. Kopia dokumentu (orzeczenie lub inne) potwierdzającego, iŜ Osoba Zgłaszana jest 

osobą niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym. 

                                                                                            TAK / NIE / NIE DOTYCZY 

                                                  □    □       □ 
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KARTA OCENY FORMALNEJ 

(wypełnia Komisja Rekrutacyjna) 

PUNKTACJA Kryteria obligatoryjne 

(naleŜy spełnić oba łącznie): 
TAK NIE 

 

PKT. 

1. Osoba Zgłaszana jest 

zameldowana na terenie Gminy 

Opole Lubelskie 

 

   

2. Gospodarstwo domowe nie 
posiada dostępu  do Internetu 

   

Kryteria szczegółowe (naleŜy 
spełnić minimum jedno z 
poniŜszych): 
 

   

1. Gospodarstwo domowe 

spełnia kryterium dochodowe 
upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia ramach systemu 

pomocy społecznej 

   

2. Gospodarstwo domowe 

spełnia kryterium dochodowe 

upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych 

   

3. Osoba Zgłaszana ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z 

orzeczeniem równowaŜnym 

   

ŁĄCZNIE   

WNIOSKI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

 

 

 

 

 

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu/nie przyjęciu* Wnioskodawcy do realizacji 

Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie” 
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 

 

1. Agnieszka Gentelman- Inspektor ds. kancelaryjnych i sekretariatu Urzędu 

Miejskiego w Opolu Lubelskim, Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie” - 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej 

          ................................................................................................... 

 

2. Justyna Kocon- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim- 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej 

          ..................................................................................................... 

 

3. Robert Stolarek – Inspektor ds. informatyki Urzędu Miejskiego w Opolu  

Lubelskim, Specjalista ds. technicznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Opole Lubelskie”- Członek Komisji Rekrutacyjnej  

      ..................................................................................................... 

 

4. Małgorzata Kulig- CzyŜewska – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim - Członek Komisji Rekrutacyjnej 

          ..................................................................................................... 

 

 

     ...................................................   ........................................................  
           /Liczba uzyskanych punktów*/                     /miejscowość i data*/ 

  

* wypełnia Komisja Rekrutacyjna 


