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              Załącznik do Zarządzenia Nr 3 

                Wójta Gminy Poraj 

                                                                                                 z dnia 09.01.2015 roku 

 

 

 

 
REGULAMIN REKRUTACJI 

I  UCZESTNICTWA  W  PROJEKCIE 
                         pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj” 

 

 

 

      Numer projektu: POIG. 08.03.00-24-273/13 

    Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-24-273/13-00 

w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 

Osi priorytetowej: 

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
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§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj” realizowany jest przez 

Gminę Poraj i jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś 

priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Poraj z siedzibą: ul. Jasna 21, 42-360 Poraj, na podstawie 

umowy nr POIG.08.03.00-24-273/13-00 zawartej w dniu 04.07.2014 r. z Władzą Wdrażającą 

Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 

3. Działania realizowane są na terenie Gminy Poraj w miejscowościach: Poraj, Żarki Letnisko, 

Masłońskie, Kuźnica Stara, Gęzyn, Dębowiec na rzecz Uczestników Projektu spełniających 

warunki uczestnictwa określone w § 5. 

4. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru Uczestników Projektu oraz 

zasady ich uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Regulamin – dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, 

regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie oraz określający zasady uczestnictwa 

i procedury nadzoru nad prawidłowym przebiegiem. 

2. Projekt – projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”. 

3. Strona internetowa Projektu – http://www.ugporaj.pl 

4. Okres realizacji projektu – 25 luty 2013 r. - 31 grudzień 2015 r. 

5. Okres trwałości projektu – 5 lat od momentu zakończenia realizacji Projektu. 

6. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie Projektem ze strony Beneficjenta. 

7. Beneficjent – Gmina Poraj, realizator Projektu. 

8. Beneficjent Ostateczny (Uczestnik Projektu) – osoba/gospodarstwo domowe zakwalifikowane 

do uczestnictwa w Projekcie, korzystająca ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 

9. Wnioskodawca – osoba pełnoletnia lub pełnoletni przedstawiciel gospodarstwa domowego lub 

osoby kwalifikującej się do udziału w Projekcie składający w jego imieniu wniosek. 

10. Wniosek – formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wymaganymi 

dokumentami. 

11. Formularz zgłoszeniowy – dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w Projekcie. 

12. Umowa uczestnictwa – umowa cywilnoprawna z osobą zakwalifikowaną do udziału w Projekcie. 

13. Gospodarstwo domowe – zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających 

razem i wspólnie utrzymujących się (wg GUS). 

14. Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w Projekcie: 

a) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), w którym prawo 

do świadczeń pieniężnych przysługuje: 

- osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto, 
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- osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto, 

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie; 

b) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych § 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 1456 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby 

uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959), w którym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do 

tego zasiłku przysługuje: 

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

- opiekunowi faktycznemu dziecka, 

- osobie uczącej się. 

c) Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 574 zł 

na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko 

niepełnosprawne; 

d) Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25. roku życia z rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do 

otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej; 

e) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 

z orzeczeniem równoważnym; 

f) Rodziny zastępcze; 

g) Rodzinne domy dziecka; 

h) Samotni rodzice; 

i) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych 

komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS - stan na dzień 21.10.2014 r. - 844,45 zł 

j) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 

przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok 

udziału w projekcie 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 wynosi 1299,00 zł. 

15.  Rodzina: 
a) wg Ustawy o pomocy społecznej – oznacza osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. (§ 6, pkt. 14 

Ustawy o pomocy społecznej); 

b) wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych – oznacza odpowiednio następujących członków 

rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na 

utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 

25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w 

związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków 

rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne 

dziecko. (§ 3, pkt. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych); 

16.  Zestaw komputerowy – sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiający 

korzystanie z Internetu.  

17.  Podłączenie do Internetu – usługa oraz zestaw urządzeń zapewniający podłączenie do Internetu. 

18.  Bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen powyżej 4,5. 
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§ 3 

Informacja o projekcie 

 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu 

Państwa. 

2. Beneficjent będzie sprawować nadzór nad realizacją celów projektu. 

3. Beneficjent będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie trwałości projektu oraz 

dokumentujące proces ewaluacji. 

4. Przez cały okres trwania Projektu oraz w okresie trwałości Projektu właścicielem wszelkiego 

przekazanego sprzętu informatycznego pozostaje Beneficjent, który udostępnia go Uczestnikowi 

Projektu w formie użyczenia na podstawie Umowy użyczenia. 

5. Trwałość projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia planowanego terminu realizacji Projektu. 

6. Projekt nie przewiduje zakupu dodatkowego, specjalistycznego wyposażenia komputera. 

7. Podstawy Prawne: 

a) Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.) 

b) Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 poz. 1456 z późn. 

zm.) 

c) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 

d) Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) 

e) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84 

poz. 712 z późn. zm.) 

f) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zatwierdzony decyzją Komisji 

Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 

2007 r. 

g) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

h) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 

i) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 907 z późń. 

zm.) 

j) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 

poz. 631 z późn. zm.) 

k) Rozporządzenie (WE) Nr 1083/2006 

l) Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-24-273/13-00 zawarta w dniu 04.07.2014 r 

 

 

§ 4 

Cel projektu 

 

1. Głównym celem Projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy Poraj 

zjawiska wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, 

poprzez zapewnienie zestawów komputerowych i dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw 

domowych oraz zapewnienie zestawów komputerowych i dostępu do Internetu dla wybranych 

jednostek podległych Gminie Poraj, a także przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera 

i korzystania z Internetu dla osób biorących udział w Projekcie. 

2. Projekt obejmuje następujące typy działań: 

a) Przygotowanie realizacji Projektu 

b) Promocja i informacja 

c) Rekrutacja i szkolenia 
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d) Przekazanie i uruchomienie komputerów u Uczestników Projektu oraz uruchomienie usługi 

dostępu do Internetu 

e) Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów Projektu 

f) Ewaluacja Projektu i działania zapewniające jego trwałość. 

 

 

§ 5 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Warunki uczestnictwa w Projekcie dzielą się na: 

a) Formalne – stanowiące warunek konieczny uczestnictwa w projekcie, 

b) Weryfikujące – stanowiące o wyznaczaniu pierwszeństwa pomiędzy poszczególnymi 

Ubiegającymi się do udziału w Projekcie, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w procesie 

weryfikacji. 

2. Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 200 gospodarstw domowych nie posiadających stałego 

dostępu do szerokopasmowego Internetu, które należą co najmniej do jednej z poniższych grup: 

a) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, 

b) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 

c) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnione do 

uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą 

oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej, 

d) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 

orzeczeniem równoważnym, 

e) Rodziny zastępcze, 

f) Rodzinne domy dziecka, 

g) Samotni rodzice, 

h) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych 

komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, 

i) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których 

przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok 

udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny 

dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa 

GUS w Biuletynie Statystycznym”. 

3. Warunkiem formalnym udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich gospodarstw 

domowych, jest łączne spełnienie następujących kryteriów (kryteria obligatoryjne): 

a) posiadanie stałego miejsca zamieszkania i zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie 

Gminy Poraj, w jednej z wymienionych miejscowości: Poraj, Żarki Letnisko, Masłońskie, 

Kuźnica Stara, Gęzyn, Dębowiec, 

b) brak stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu bez limitu pobierania i wysyłania danych, 

c) zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu,  

d) dostarczenie wymaganych dokumentów oraz po zakwalifikowaniu, podpisanie umowy 

uczestnictwa, 

e) przynależność co najmniej do jednej z grup określonych w §5 pkt. 2 ppkt. a)-i). 
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4. Warunki weryfikujące udział w projekcie – punktacja: 

 

Grupa docelowa Ilość punktów 

 

a) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 

upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 

społecznej § 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823), w którym 

prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 

     - osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie 

przekracza kwoty 542 zł netto, 

     -  osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie 

przekracza 456 zł netto, 

     -  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie  

 

1 punkt 

 

b) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych § 4 

Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1456 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 

podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń 

rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959), w którym prawo do zasiłku 

rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

     - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

     - opiekunowi faktycznemu dziecka, 

     - osobie uczącej się. 

     Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód 

netto nie przekracza kwoty 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na 

osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 

 

1 punkt 

 

c) Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia), z rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 

socjalnych 

 

1 punkt / za każde 

dziecko 

 

d) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Dzieci do lat 16 

z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia 

niepełnosprawności 

 

1 punkt / za każdą 

osobę 

niepełnosprawną 
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e) Rodziny zastępcze 

 

 

1 punkt 

 

f) Rodzinne domy dziecka 

 

 

1 punkt 

 

g) Samotni rodzice 

 

 

1 punkt 

 

h) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych 

świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem 

w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS 

 

1 punkt 

 

i) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce 

z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na 

osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był 

niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny 

dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym 

publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” 

 

1 punkt / za każde 

dziecko 

 

5. Etapy oceny dokumentów rekrutacyjnych: 

a) I etap – utworzenie listy osób/gospodarstw domowych, które złożyły wnioski, 

b) II etap – ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz przyznanie na ich podstawie 

punktów, 

c) III etap – utworzenie i opublikowanie listy Uczestników Projektu oraz listy rezerwowej. 

6. O wyborze do uczestnictwa w projekcie decyduje liczba zsumowanych punktów, a przyznawanie 

punktów będzie się odbywało zgodnie § 5 z ust 4. 

7. W pierwszej kolejności do projektu zakwalifikowanych zostanie 30 uczestników spośród osób 

niepełnosprawnych nieposiadających dostępu do Internetu.  

8. W drugiej kolejności do projektu zakwalifikowanych zostanie 170 uczestników spośród 

pozostałych osób (w tym niepełnosprawnych, które nie zostały wybrane w pierwszej kolejności) 

nieposiadających dostępu do Internetu. 

9. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje kryterium dochodowe, w taki 

sposób, iż kolejność zostanie ustalona od najniższego do najwyższego dochodu.  

10. W przypadku, gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt znajduje się poza jakimkolwiek 

możliwym zasięgiem dostępu do Internetu oferowanym przez działających na lokalnym rynku 

operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu, Gmina Poraj ma prawo odmówić udziału 

w Projekcie gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu. 

 

 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

 

1. Warunkiem niezbędnym do udziału w naborze jest spełnienie wymaganych warunków formalnych 

oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z dokumentami 

wymienionymi w ust. 9 niniejszego paragrafu.  
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Formularze zgłoszeniowe wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie od  

24.11.2014 r. do 30.03.2015 r. osobiście w Urzędzie Gminy Poraj lub pocztą (na adres Urzędu 

Gminy z dopiskiem: Dotyczy naboru do Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w gminie Poraj”). 

Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny. Decyduje data wpływu wniosku wraz z kompletem 

załączników. 

2. W każdym przypadku za datę złożenia formularza uważać się będzie datę jego wpływu do Urzędu 

Gminy w Poraju potwierdzonego pieczęcią „datownika” z oznaczeniem daty wpływu. 

3. Poprawne wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

do Projektu. 

4. Dodatkowych informacji udzielają osoby wchodzące w skład zespołu projektowego: 

a) Urząd Gminy Poraj – pok. nr 205, pok. nr 206, tel. 34 314 55 24, 

b) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

ul. Górnicza 21, 42-360 Poraj, tel. 34 314 56 29. 

5. Formularze zgłoszeniowe wraz z Regulaminem są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy 

w Poraju oraz na stronie internetowej urzędu gminy pod adresem http://www.ugporaj.pl 

6. Formularz zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami lub komputerowo w języku polskim. 

7. Jeśli dana część Formularza zgłoszeniowego nie dotyczy Wnioskodawcy, to należy wpisać: nie 

dotyczy. 

8. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoważne z rezygnacją 

z ubiegania się o wsparcie w ramach Projektu. 

9. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego wniosku, przy czym nie 

ma znaczenia, która z osób pełnoletnich będąca w gospodarstwie domowym złoży wniosek 

w imieniu gospodarstwa domowego jako Wnioskodawca. 

10. Zgłoszenia do Projektu dokonuje się dostarczając do Urzędu Gminy komplet dokumentów 

niezbędnych do uczestnictwa w Projekcie: 
1) Formularz zgłoszeniowy, 

2) Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, 

3) Pełnomocnictwo do reprezentowania gospodarstwa domowego, jeżeli ustanowiony jest 

pełnomocnik, 

4) Oświadczenie o dochodach netto – Załącznik nr 2, 

5) Oświadczenia – Załączniki nr 3 i 4, 

6) Oświadczenie o zgodzie zarządcy budynku na bezpłatne zamontowanie zestawu do odbioru 

Internetu na jego budynku (jeżeli dotyczy), 

7) Załączniki wymagane dla poszczególnych grup docelowych wymienionych w § 5 ust. 2 (jeżeli 

dany dokument jest niezbędny przy więcej niż 1 grupie docelowej to wystarczy go złożyć 

1 raz): 
 

 

Grupa docelowa 

 

 

Wymagane dokumenty 

 

a) Gospodarstwa domowe spełniające 

kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej 

 

- w przypadku Wnioskodawców, którym w przeciągu 

6 ostatnich miesięcy przyznano świadczenia z GOPS – 

zaświadczenie wystawione przez GOPS (Załącznik nr 1 

do Formularza zgłoszeniowego) 

 

lub 
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- w przypadku pozostałych Wnioskodawców 

wypełniony Załącznik nr 2 wraz z dowodami 

potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów 

(wymienione na str. 3 przedmiotowego Załącznika) 

 

 

b) Gospodarstwa domowe spełniające 

kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu świadczeń rodzinnych  

 

- w przypadku Wnioskodawców, którym w przeciągu 

6 ostatnich miesięcy przyznano zasiłek rodzinny 

z GOPS – zaświadczenie wystawione przez GOPS 

(Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego) 

 

lub 

 

- w przypadku pozostałych Wnioskodawców 

wypełniony Załącznik nr 2 wraz z dowodami 

potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów 

(wymienione na str. 3 przedmiotowego Załącznika) 

 

 

c) Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 25. roku 

życia) z rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej uprawniającej 

do uzyskania stypendiów socjalnych 

 

- wprowadzenie danych dzieci i młodzieży 

w Formularzu zgłoszeniowym na str. 3 

- kserokopia decyzji o przyznaniu stypendium 

socjalnego 

- w przypadku młodzieży studiującej do ukończenia 25. 

roku życia – należy załączyć dokument z uczelni 

o uzyskaniu stypendium socjalnego (aktualne na dzień 

składania wniosku), 

 

 

d) Osoby niepełnosprawne ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem 

równoważnym. Dzieci do lat 16 

z orzeczoną niepełnosprawnością bez 

orzeczenia stopnia niepełnosprawności 

 

- wprowadzenie danych osób niepełnosprawnych 

w Formularzu zgłoszeniowym na str. 1 

- kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne aktualne na dzień składania 

wniosku 

 

 

e) Rodziny zastępcze 

  

- decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy 

pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w rodzinie zastępczej z Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 - zaświadczenie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej 

wystawiony przez Ośrodek Adopcyjny lub Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie  

- w przypadku, gdy Wnioskodawca ma inne nazwisko 

niż rodzic, kserokopię aktu urodzenia, bądź właściwe 

postanowienie sądu 
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f) Rodzinne domy dziecka 

 

- uchwała o powołaniu Rodzinnego Domu Dziecka 

przez organ prowadzący 

 

 

g) Samotni rodzice 

 

-  decyzja o przyznaniu dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

przyznanego na podstawie § 8 pkt. 3 a) Ustawy 

o systemie świadczeń rodzinnych z 28 listopada 2003 r. 

wydana przez właściwego wójta/burmistrza/prezydenta 

miasta w trybie decyzji administracyjnej (jeżeli dotyczy) 

-  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka − w przypadku, 

gdy ojciec jest nieznany (jeżeli dotyczy) 

- orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do 

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka 

(jeżeli dotyczy) 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub 

poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej lub odpis 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz 

osób w rodzinie lub poza rodziną (jeżeli dotyczy) 

-   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 

wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie 

rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą 

sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich 

płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (jeżeli dotyczy) 

- odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub 

odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej lub odpis 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed 

mediatorem zobowiązujących do alimentów − 

w przypadku osoby uczącej się (jeżeli dotyczy). 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego 

rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony 

aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − 

w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, 

(jeżeli dotyczy) 

 

 

h) Osoby z grupy 50+, których przeciętny 

miesięczny dochód na osobę 

w rodzinie nie przekracza kwoty 

najniższych gwarantowanych świad-

czeń emerytalno-rentowych ogłasza-

nych komunikatem w Monitorze 

Polskim przez Prezesa ZUS 

 

- wypełniony Załącznik nr 2 do Formularza 

zgłoszeniowego – Oświadczenie o dochodach netto 
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i) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo 

dobrymi wynikami w nauce z rodzin, 

w których przeciętny miesięczny 

dochód opodatkowany na osobę 

w rodzinie z roku poprzedzającego rok 

udziału w projekcie był niższy niż 

ostatni aktualny roczny wskaźnik: 

„Przeciętny miesięczny dochód 

rozporządzalny na 1 osobę w gospo-

darstwie domowym publikowany przez 

Prezesa GUS w Biuletynie 

Statystycznym” 

 

 

- wprowadzenie danych dzieci i młodzieży 

w Formularzu zgłoszeniowym na str. 3 

- oświadczenie o dochodach wszystkich członków 

gospodarstwa domowego 

- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero 

legitymacji 

- zaświadczenie o wynikach w nauce wystawione przez 

odpowiednią placówkę oświatową lub kserokopia 

świadectwa z roku szkolnego 2013/2014 

 

 

11. Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich 

dokumentów do wglądu. 

12. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność karną za składanie nieprawdziwych informacji. 

13. W razie wątpliwości, co do autentyczności danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym, Wójt 

Gminy Poraj na wniosek przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej zleca Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej przeprowadzenie karty informacyjnej w miejscu zamieszkania, co do sytuacji 

rodzinnej ubiegającego się, u którego te wątpliwości wystąpiły. 

14. Gospodarstwa domowe/osoba, które ze względu na wyczerpanie środków nie zostały 

zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

15. Gospodarstwa domowe/osoba zakwalifikowane do udziału w projekcie o wynikach rekrutacji 

zostaną poinformowane pisemnie. 

16. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Beneficjenta na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Poraj http://www.ugporaj.pl oraz 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na tablicy ogłoszeń.  

17. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnie z Regulaminem. 

18. Oceny formalnej dokonują osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej. 

19. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji Uczestnik projektu może ją uzupełnić w terminie 

do 14 dni od daty wezwania do uzupełnienia. Uzupełnienia, które wpłyną po tym terminie, nie 

będą przyjmowane, a Formularz zgłoszeniowy niezawierający pełnej wymaganej Regulaminem 

dokumentacji zostanie odrzucony. 

20. Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i pozostają 

w zasobach Gminy Poraj. 

21. Tylko kompletne wnioski zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 
22. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Poraj. 

23. Członkowie Komisji nie mogą być związani z Wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub 

służbowym takiego rodzaju, który mógłby budzić wątpliwości, co do bezstronności 

przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych. W takim przypadku członek komisji zostaje 

wyłączony z jej obrad na czas rozpatrzenia wniosku takiej osoby. 

24. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może zostać przedłużona. O terminie nowej rekrutacji 

decyduje Wójt Gminy Poraj na wniosek Koordynatora Projektu. 

25. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

26. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników kwalifikujących się do udziału w Projekcie 

przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór do wyczerpania wszystkich zestawów. 
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§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

2. Uczestnicy Projektu po podpisaniu stosownych dokumentów, otrzymają odpowiednio: 

a) 200 Uczestników Projektu otrzyma zestaw komputerowy z oprogramowaniem do bezpłatnego 

użytkowania zgodnie z zasadami Projektu, oznakowany logotypami Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej i Gminy Poraj, 

b) 200 Uczestników projektu (wszyscy, którzy otrzymali zestawy komputerowe) otrzyma dostęp 

do sieci Internet na okres uczestnictwa w Projekcie oraz w okresie trwałości Projektu, 

c) 200 osób (jedna osoba z każdego gospodarstwa, które otrzymało zestaw komputerowy) weźmie 

udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. 

3. Warunkiem podpisania Umowy użyczenia sprzętu jest uczestniczenie i ukończenie szkolenia 

stacjonarnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3 przez przynajmniej jednego z domowników.  

O terminach szkolenia Uczestnicy Projektu będą informowani w formie pisemnej lub telefonicznie. 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania poniższych zasad przez okres realizacji 

projektu oraz w okresie jego trwałości: 

a) podpisania umowy użyczenia sprzętu komputerowego wraz z załącznikami, 

b) korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu – określonych w powyższym Regulaminie oraz na wezwanie 

pracowników zatrudnionych do obsługi Projektu, 

d) natychmiastowego powiadomienia Beneficjenta o okolicznościach mających wpływ na 

możliwość uczestnictwa w Projekcie (np. kradzieży sprzętu lub jego zniszczeniu, o zmianie 

miejsca zamieszkania itp.), 

e) wypełniania ankiet informacyjnych związanych z Projektem w całym okresie realizacji Projektu 

oraz w okresie trwałości Projektu, 

f) założenia i przekazania do Urzędu Gminy Poraj aktualnego adresu mailowego, za pomocą 

którego będzie możliwe przesyłanie ankiet, udzielanie bezpośrednich porad czy odpowiedzi na 

konkretne problemy, 

g) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu, 

h) wskazania miejsca i wyrażenia zgody na bezpłatne zamontowanie sprzętu wraz 

z programowaniem, 

i) wskazania miejsca i wyrażenia zgody lub dostarczenia pisemnej zgody zarządcy budynku 

w którym mieszka, na bezpłatne zamontowanie na jego budynku zestawu do odbioru Internetu, 

o ile będzie to niezbędne, 

j) przestrzegania legalności oprogramowania, 

k) dbania i utrzymania sprzętu w należytym stanie technicznym, zgłaszania wszelkich awarii 

sprzętu pracownikom zatrudnionym do obsługi Projektu oraz do ponoszenia kosztów jego 

eksploatacji (np. energia elektryczna, materiały eksploatacyjne itp.), 

l) uczestniczenia w obowiązkowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera, obsługi programów 

biurowych i korzystania z Internetu organizowanych w ramach Projektu. W sytuacji nie 

uczestniczenia w szkoleniach Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika 

Projektu z programu, 

m) udostępniania lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu, 

bądź kontroli. 

5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza granice administracyjne miejscowości 

wymienionych w § 1 pkt. 3 traci się prawo uczestnictwa w Projekcie. 
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6. W przypadku śmierci Wnioskodawcy, osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, 

spełniająca kryteria udziału w projekcie i wyrażająca chęć udziału, po udokumentowaniu 

spełnienia warunków nabywa prawo do udziału w Projekcie. 

7. Uczestnik Projektu odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenie praw autorskich, w szczególności 

dotyczy to ściągania plików z Internetu, które są chronione prawami autorskimi, w tym plików 

muzycznych i filmowych. 

8. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie 

sprzętu z jego winy. 

9. Uczestnik Projektu jest zobowiązany nie zbywać, nie użyczać ani w innej formie nie przekazywać 

otrzymanego w ramach Projektu zestawu komputerowego oraz urządzeń do odbioru Internetu na 

rzecz osób trzecich. 

10.  Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w Umowie 

uczestnictwa w Projekcie oraz w Umowie użyczenia sprzętu. 

 

 

§ 8 

Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku 

wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta ostatecznego 

w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 

rezygnacji. 

3. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenie złamania prawa 

i obowiązków uczestnictwa w Projekcie wynikających z niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnik Projektu 

zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające 

z jego prawidłowej eksploatacji. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego zakończeniem Uczestnik Projektu 

ma obowiązek zwrócić otrzymany zestaw dostępu do Internetu oraz inne dobra uzyskane w toku 

uczestnictwa w Projekcie w terminie do 15 dni roboczych po podjęciu decyzji i przekazaniu 

pisemnej informacji do Koordynatora projektu. 

6. W przypadku rezygnacji zwrotowi podlegają materiały szkoleniowe i promocyjne przekazane 

Uczestnikowi Projektu w toku promocji, rekrutacji i szkoleń. 

7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego 

z udziału w Projekcie na jego miejsce wstępuje kolejna osoba z listy rezerwowej pod warunkiem, 

że od momentu wezwania w ciągu 7 dni dostarczy uaktualnione dokumenty, o których mowa w § 6 

ust 10. 

8. Nie podpisanie Umowy uczestnictwa w terminie określonym w potwierdzeniu zakwalifikowania 

do Projektu oznacza rezygnację z udziału w Projekcie. 

9. W przypadku nieprzestrzegania wskazanych w Regulaminie zasad i obowiązków Koordynator 

projektu ma prawo dyscyplinarnie wykreślić daną osobę z listy uczestników Projektu i nakazać 

zwrot i/lub naprawę i/lub odtworzenie wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa 

w Projekcie. 
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§ 9 

Szkolenie 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach dotyczących obsługi 

i wykorzystania komputera. 

2. Szczegółowy zakres szkolenia dla grupy uczestników Projektu zostanie dostosowany do 

ich umiejętności wejściowych i zainteresowań. 

3. Każdy z uczestników zajęć otrzyma dokument potwierdzający ukończenie szkolenia, a warunkiem 

uzyskania tego dokumentu jest aktywny udział w zajęciach przewidzianych programem szkolenia. 

 

 

§ 10 

Zabrania się 

 

1. Celem prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników Projektu pn.: 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8 Społeczeństwo Informacyjne – 

Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

eInclusion – zabrania się pod groźbą surowych sankcji prawnych i finansowych niżej 

wymienionych działań ze strony Uczestników Projektu: 

a) niszczenia zestawów komputerowych oraz urządzeń służących do odbioru Internetu, 

b) sprzedaży zestawów komputerowych oraz urządzeń do odbioru Internetu lub jakiegokolwiek 

obrotu, 

c) wywożenia zestawów komputerowych oraz urządzeń do odbioru Internetu poza miejsce 

wskazane w umowie użyczenia, 

d) przekazywania zestawów komputerowych oraz urządzeń do odbioru Internetu osobom trzecim 

spoza gospodarstwa domowego wytypowanego do udziału w projekcie, 

e) uczestniczenia w szkoleniach będąc pod wpływem alkoholu lub innych substancji 

odurzających, 

f) publikowania w Internecie treści obraźliwych i/lub dyskryminujących kogokolwiek 

z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności: płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, 

przynależności etnicznej, wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu 

posiadania, poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych itp. 

2. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do Uczestnika Projektu któregokolwiek ze wskazanych 

w §10 ust. 1 pkt. a)-f) zjawisk, Beneficjent Projektu ma prawo dyscyplinarnie wykreślić daną 

osobę z listy uczestników Projektu i nakazać zwrot i/lub naprawę i/lub odtworzenie wszelkich dóbr 

przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie. 

3. W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w § 10 ust. 1 pkt. a), b), e), f) stosowane będą 

przepisy Kodeksu Karnego. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Gmina Poraj zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz innych 

dokumentów. 

2. Wszelkie zmiany tego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. Projekt realizowany jest w terminie od daty podpisania umowy o dofinansowanie Rrojektu do dnia 

31.12.2015 r., natomiast okres trwałości Projektu obwiązuje od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. 
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4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji i trwałości Projektu. 

5. O wszelkich zmianach dotyczących Regulaminu Beneficjent będzie niezwłocznie informować 

Uczestników Projektu. 

6. Nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy 

do kompetencji Wójta Gminy Poraj. 

7. Nabór do Projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych. 

 

 

 

09.01.2015r. 

 

 
Wójt Gminy Poraj 

                 /-/Łukasz Stachera 

 

 

     

 


