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

Załącznik do Zarządzenia Nr 846/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 13 października 2014 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”

Postanowienia ogólne

I.
1.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.
4.

5.

6.

§1
Niniejszy regulamin określa zasady naboru i warunki uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w
projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion w Gminie Zawadzkie”,
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa: 8
Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Zawadzkie”,
Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Zawadzkie,
Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę lub gospodarstwo domowe
zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie,
Wniosku – należy przez to rozumieć dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w
Projekcie,
Gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub
spowinowaconych, a także niespokrewnionych, razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie,
Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot składający wniosek o zakwalifikowanie do
udziału w Projekcie.
Projekt realizowany jest przez Gminę Zawadzkie.
Celem głównym Projektu jest zapewnienie jednostek komputerowych i dostępu do Internetu dla 30
gospodarstw domowych, tj. mieszkańców Gminy Zawadzkie, zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialno-społeczną i/lub niepełnosprawnością. Cel
ogólny projektu jest zgodny z celami działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013 i zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych.
Cele szczegółowe projektu:
a) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw domowych zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym w Gminie Zawadzkie,
b) wyposażenie 30 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie
Zawadzkie w jednostki komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem,
c) stworzenie punktu doradczo-szkoleniowego przy Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem,
wyposażonego w niezbędny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie szkoleń,
d) uruchomienie portalu komunikacyjnego dla Beneficjentów Ostatecznych poprzez zakup
niezbędnego do jego uruchomienia serwera wraz z oprogramowaniem oraz urządzeniem
podtrzymującym zasilanie,
e) uruchomienie strony internetowej promującej projekt i przedstawiającej jego realizację,
f) przeprowadzenie 2 szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, obsługi
narzędzi internetowych, eUsług, itd.
Okres realizacji Projektu: od 03 lutego 2014 r. do 31 lipca 2015 r.
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7. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 13 w
Referacie Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy – pokój nr 102.
8. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny.

II.

Opis grup docelowych projektu
§2

1. Uczestnikami projektu mogą zostać:
a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz.
721 z póz. zm.); o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce, średnia ocen za rok szkolny
2013/2014 powinna wynosić min. 4,5, a dla klas I-III szkoły podstawowej opinia szkoły
o bardzo dobrych wynikach w nauce w roku szkolnym 2013/2014 oraz przeciętny miesięczny
dochód opodatkowany na osobę w gospodarstwie domowym, za ostatni zamknięty rok
rozliczeniowy był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,07 zł);
c) osoby z grupy 50+ (osoby powyżej 50 roku życia), których przeciętny miesięczny dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń
emerytalno-rentowych (obecnie jest to kwota 844,45 zł).
Warunki udziału w projekcie

III.

§3
1. Potencjalni Wnioskodawcy muszą spełnić następujące kryteria:
a) należeć do jednej z grup docelowych określonych w § 2;
b) być zameldowanym na terenie Gminy;
c) nie posiadać dostępu do Internetu;
d) złożyć w terminie od 13 października 2014 r. do 31 października 2014 r. poprawnie wypełniony
formularz zgłoszeniowy do Projektu;
e) złożyć zobowiązanie do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie;
f) złożyć zobowiązanie do udziału min. 1 osoby z gospodarstwa domowego w szkoleniach
komputerowym realizowanym w ramach Projektu oraz wykorzystywaniu powierzonego sprzętu
z dostępem do Internetu zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Wyznaczanie pierwszeństwa pomiędzy poszczególnymi Wnioskodawcami nastąpi w oparciu
o warunki weryfikujące - w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w procesie weryfikacji.
3. Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołaną przez Burmistrza Zawadzkiego,
przyznając punkty od 1 do 10 w trzech kategoriach opisowych:
a) wykluczenie cyfrowe (punkty 1 - 10, według indywidualnej oceny członka Komisji
Rekrutacyjnej),
b) sytuacja materialno-rodzinna (punkty 1 - 10, według indywidualnej oceny członka Komisji
Rekrutacyjnej),
c) sytuacja zawodowa (punkty 1 - 10, według indywidualnej oceny członka Komisji Rekrutacyjnej).
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Rekrutacja uczestników projektu

IV.
1.
2.
3.

4.

3.
4.

§4
Rekrutacja uczestników projektu wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu, prowadzona
będzie w terminie od 13 października 2014 r. do 31 października 2014 r.
W przypadku, gdy do udziału w Projekcie zgłosi się mniej niż 30 uczestników, rekrutacja będzie
prowadzona do momentu pozyskania wymaganej liczby uczestników.
Wniosek składa pełnoletni mieszkaniec Gminy, posiadający zdolność do czynności cywilnoprawnych, w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny, w przypadku osób
ubezwłasnowolnionych opiekun prawny lub pełnomocnik (przedkładając stosowny dokument).
Rekrutacja odbywać się będzie w następujących etapach:
a) Etap I:
- złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu) wraz z załącznikami w określonym terminie naboru przez potencjalnych
uczestników projektu. W przypadku stwierdzenia braków w przedłożonych dokumentach Gmina
zastrzega sobie prawo do wezwania potencjalnych uczestników do złożenia uzupełnień i
odrzucenia zgłoszenia w razie ich niezłożenia w wyznaczonym terminie.
b) Etap II:
- weryfikacja zgłoszeń do udziału w projekcie przez komisję rekrutacyjną uczestników do Projektu
pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 3 oraz kompletności i poprawności dokumentów
rekrutacyjnych,
- utworzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listy rezerwowej.
c) Etap III:
- ogłoszenie na stronie internetowej Gminy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcje i listy
rezerwowej,
- pisemne poinformowanie uczestników o wynikach rekrutacji,
- podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie z uczestnikami projektu.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.zawadzkie.pl oraz w Biurze
Projektu.
Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącza do formularza
zgłoszeniowego niezbędną dokumentację, jak opisano poniżej:
a) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz.
721 z póz. zm.); o znacznym, bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:
- kserokopia aktualnego w dniu złożenia formularza zgłoszeniowego orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS lub równoważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- oświadczenie o wysokości dochodu na gospodarstwo domowe za ostatni zamknięty rok
rozliczeniowy poprzedzający złożenie formularza (czyli 2013 r.);
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- inne oświadczenia stanowiące część formularza zgłoszeniowego.
b) dzieci i młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce, średnia ocen za rok szkolny
2013/2014 powinna wynosić min. 4,5, a dla klas I-III szkoły podstawowej opinia szkoły
o bardzo dobrych wynikach w nauce w roku szkolnym 2013/2014 oraz przeciętny miesięczny
dochód opodatkowany na osobę w gospodarstwie domowym, za ostatni zamknięty rok
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rozliczeniowy był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa
GUS w Biuletynie Statystycznym”:
- kserokopia świadectwa z roku szkolnego 2013/2014 lub zaświadczenie ze szkoły
o wynikach w nauce w roku szkolnym 2013/2014 lub opinia szkoły o bardzo dobrych
wynikach w nauce w roku szkolnym 2013/2014 dla klas I-III szkoły podstawowej;
- oświadczenie o wysokości dochodu na gospodarstwo domowe za ostatni zamknięty rok
rozliczeniowy poprzedzający złożenie formularza (czyli 2013 r.);
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- inne oświadczenia stanowiące część formularza zgłoszeniowego.
c) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych.
- oświadczenie o wysokości dochodu na gospodarstwo domowe za ostatni zamknięty rok
rozliczeniowy poprzedzający złożenie formularza (czyli 2013 r.);
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- inne oświadczenia stanowiące część formularza zgłoszeniowego.
5. Wypełnione formularze wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 4 należy złożyć w Biurze
Obsługi Petenta Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lit. d
niniejszego regulaminu.
6. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
7. Rekrutacji dokonuje komisja rekrutacyjna. Z przebiegu rekrutacji koordynator projektu sporządza
protokół, do którego załącza się listę gospodarstw domowych zakwalifikowanych do projektu i
listę rezerwową, w przypadku większej liczby chętnych.
8. Dla każdego uczestnika projektu będzie sporządzana indywidualna karta oceny, która stanowi
załącznik nr 2 niniejszego regulaminu w oparciu o kryteria weryfikujące, o których mowa w §3.
9. Do udziału w projekcie zakwalifikuje się 30 gospodarstw domowych umieszczonych na liście
według kolejności stworzonej w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w procesie weryfikacji.
Między Wnioskodawcami, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w trakcie weryfikacji
kolejność na liści będzie wyznaczać kolejność zgłoszeń, czyli pierwszeństwo będzie miał
Wnioskodawca, który wcześniej złożył swój Wniosek.
10. Osoby, które w trakcie rekrutacji przejdą pozytywną weryfikację pod względem formalnym,
niemniej ze względu na wyczerpanie miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie,
umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
11. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.
12. Gospodarstwo domowe, które zostanie zakwalifikowane do udziału w projekcie, może być
skreślone z listy uczestników projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości dostarczenia
Internetu lub innej sytuacji losowej, na którą nie będzie miała wpływu Gmina, a będzie ona
rzutować na możliwość udziału Wnioskodawcy w Projekcie.

V.
1.

Zasady uczestnictwa w projekcie
§5
Gospodarstwa domowe, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są
do podpisania umowy (załącznik nr 3) określającej warunki udziału w projekcie, a po otrzymaniu
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sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu – umowy użyczenia określającej zasady
przekazania i użytkowania sprzętu (załącznik nr 4).
2. W ramach realizacji projektu każde gospodarstwo domowe otrzyma na podstawie umowy
użyczenia:
- komputer przenośny wraz z oprogramowaniem,
- bezpłatny dostęp do Internetu przez cały okres trwałości Projektu (tj. 5 lat od daty zakończenia
projektu).
3. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika (gospodarstwa domowego) z udziału w
projekcie na jego miejsce zostanie przyjęte pierwsze gospodarstwo domowe z listy rezerwowej.
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
§6
Do praw i obowiązków uczestnika projektu należy:
1. Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej
realizacji projektu.
2. Dbanie o sprzęt komputerowy i zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu.
3. Przestrzeganie legalności oprogramowania zainstalowanego na przekazanych komputerach
(laptopach) w ramach Projektu.
4. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu nieprowadząca do zniszczeń, uszkodzeń
i/lub jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnych i użytkowych.
5. Udostępnianie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby instalacji, naprawy,
serwisu bądź kontroli.
6. Natychmiastowe powiadamianie Biura projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość
uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania).
7. Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu i z personelem
projektu, w tym:
a) koordynatorem projektu,
b) przedstawicielami firmy wykonującej prace instalacyjne mające na celu dostarczenie Internetu,
c) przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmami zajmującymi się serwisowaniem sprzętu
i przyłączy sieci,
d) osobami prowadzącymi szkolenia,
e) delegowanymi do przeprowadzenia monitoringu projektu przedstawicielami Instytucji
Pośredniczącej (Władza Wdrażająca Programy Europejskie).
8. Uczestnik projektu ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia lub zaginięcie
sprzętu z jego winy.
9. W przypadku nieprzestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie oraz
późniejszych umowach uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie.
10. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie przed jego zakończeniem, jak również
w okresie trwania trwałości projektu.
11. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik składa pisemne oświadczenie z podaniem
przyczyny rezygnacji.
12. Za uzasadnione przyczyny rezygnacji uważa się ważne zdarzenia losowe, względy zdrowotne,
rodzinne, mieszkaniowe itp.
13. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie uczestnik projektu zobowiązany
jest do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego w stanie nie gorszym, niż wynikający z jego
prawidłowego użytkowania.

VI.
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Postanowienia końcowe

VII.

§7
1. Gmina Zawadzkie zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści regulaminu oraz innych
dokumentów rekrutacyjnych.
2. Regulamin projektu dostępny jest w Biurze projektu, na stronie internetowej: www.zawadzkie.pl.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Indywidualna karta oceny kandydata do udziału w projekcie.
3. Umowa uczestnictwa w projekcie.
4. Umowa użyczenia.
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