
WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE
„INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY NIEPORĘT”

W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA
LATA 2014-2020”

1. Imię …………………….………………………..………… Nazwisko …………………………………………………………………………………………
2. Adres zameldowania:

2.1. Miejscowość …………………………………………………………
2.2. Ulica…………………………………………………nr domu ………………….…………… Kod pocztowy ……………..……

3. Adres zamieszkania/montażu zestawu pomy ciepła (wypełnić gdy inny niż zameldowania):
3.1. Miejscowość …………………………………………………………
3.2. Ulica…………………………………………………nr domu ………………….…………… Kod pocztowy ……………..……

4. Dane kontaktowe:
4.1. Telefon kontaktowy ………………………………………  e-mail ……………………….…………………

5. Rodzaj instalacji, o który wnioskuję:
Pompa ciepła powietrzna do …………………………………………….. (wpisać: CWU lub CO i CWU)

6. Załączniki: 
6.1. Ankieta na potrzeby przygotowania projektu;

 6.2. Umowa  o wzajemnych zobowiązaniach, związanych z montażem indywidualnego zestawu pompy ciepła w

budynku mieszkalnym stanowiącym własność mieszkańca Gminy Nieporęt,  w ramach projektu pn. „Instalacja

systemów odnawialnych źródeł  energii  na  terenie  Gminy  Nieporęt”  oraz  o  użyczeniu  części  nieruchomości  –

budynku.
7. Oświadczenia:
 Oświadczam,  iż  zapoznałem(am)  się  z  REGULAMINEM  NABORU  WNIOSKÓW  W  RAMACH  PROJEKTU  PT:

„INSTALACJA  SYSTEMÓW  ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ  ENERGII  NA  TERENIE  GMINY  NIEPORĘT”,  akceptuję  jego

postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 Oświadczam, że odprowadzam podatek dochodowy (PIT) na rzecz Gminy Nieporęt.

 Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej

realizacji projektu.
 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu.
 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., / Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm./

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji,  ewaluacji,

monitoringu  i  sprawozdawczości  projektu  „INSTALACJA  SYSTEMÓW  ODNAWIALNYCH  ŹRÓDEŁ  ENERGII  NA

TERENIE  GMINY  NIEPORĘT”  realizowanego  przez  Gminę  Nieporęt.  Zostałem(am)poinformowany(na)  o  prawie

dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich

zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 
 Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z

prawdą.

               ……………………………………………                                                                    ……………………………………………………
                      /miejscowość, data/                                                                             /czytelny podpis Wnioskodawcy/


