Deklaracja udziału w Projekcie1
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-20202

Ja niżej podpisana/y działając w imieniu Gminy/gminnej jednostki organizacyjnej
……………………………………….………………………………………………………………………………..3
z siedzibą w ……………………………………………………………..4, deklaruję gotowość mieszkańców
Gminy do udziału w Projekcie wybranym do dofinansowania (dalej: Projekt), w ramach Działania 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020 (dalej: „Działania 3.1 POPC”), z zastrzeżeniem, iż warunkiem realizacji Projektu
jest podpisanie przez Beneficjenta5 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Działania 3.1
POPC.
Jednocześnie, deklaruję udział ……………..6 osób, w tym ………….7 osób powyżej 65 roku życia z
terenu Gminy w ramach działań Projektu.
Niniejsza deklaracja będzie uwzględniona w dokumentacji wniosku o dofinansowanie składanego w
konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 3.1 POPC i
ma na celu oszacowanie liczby osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach Projektu.
Za proces rekrutacji uczestników projektów w przypadku wybrania Projektu do dofinansowania
odpowiedzialny będzie Beneficjent.

….………………………………………………..………..……………………………………………
(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej
Gminę/gminną jednostkę organizacyjną)

Jeżeli współpraca z gminą, będzie odbywać się na zasadach określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, t.j. ze zm.), wnioskodawca jest dodatkowo zobowiązany do
zawarcia z gminą umowy o partnerstwie i stosowania minimalnego zakresu umowy o partnerstwie stanowiącego
załącznik do Regulaminu konkursu.
2
Administratorem danych osobowych zebranych poprzez deklaracje jest Minister Rozwoju (MR) pełniący
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający
siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniższe dane osobowe zbierane są przez MR w celu
realizacji Programu Polska Cyfrowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz 922, z późn. zm.) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej
danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane podawane przez osoby, których dotyczą, są dobrowolnie, jednak
są one konieczne do podpisania Umowy o partnerstwie.
3
Pełna nazwa Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej (np. gminny dom kultury, gminna biblioteka, gminny
ośrodek pomocy społecznej).
4
Pełny adres siedziby Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej.
5
Jako Beneficjenta należy rozumieć podmiot, którego projekt w wyniku rozstrzygnięcia naboru
nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17 został rekomendowany do dofinansowania na terenie danego województwa.
6
Należy wskazać szacunkową liczbę mieszkańców z danej gminy, którzy wezmą udział w projekcie.
7
Należy wskazać szacunkową liczbę mieszkańców w wieku powyżej 65 roku życia, którzy wezmą udział
w projekcie.
1

