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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w proiekcie
,,Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu"

lll nabór dodatkowv

Numer projektu: PO1G.08.03.0O-18 3I2/ 13

U mowa o dofi na nsowa n i e : PO1G.08.03.00-18-3 12/L3-00
w ramach Działania: 8'3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu _ elnclusion

Osi priorytetowej:

8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjnościgospodarki Programu operacyjnego

I n nowacyj na Gospoda rka, 2007 -20L3

współfi na nsowa nego ze środków Eu ropejskiego Fund uszu Rozwoj u Regiona l nego

Postanowienia ogólne

s1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów ostatecznych
do Projektu ,,Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu" realizowanego W ramach Programu operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka, Działanie

8'3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion, wspótfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

s2
llekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie - należy przez to rozumieć projekt ,,Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy
Boguchwała oraz przeciwdziała nie wykl ucze ni u cyf rowem u".

2. Realizatorze projektu _ należy przez to rozumieć Gminę Boguchwała.

3. Beneficjencie ostatecznym należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną
do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

s3

Projekt ,,Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu '' realizowany jest przez Gminę Boguchwała w ramach Programu operacyjnego
lnnowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 ,,Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki", działanie 8'3 ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion".
Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do lnternetu dla 298 gospodarstw
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domowych z terenu Gminy Boguchwała zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

3. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

I) Zarządzanie projektem,

2) Promocja i informacja,

3) Zakup usługi dostępu do lnternetu,

4) Zakup i przekazanie komputerów beneficjentom ostatecznym oraz świadczenie wsparcia i

obsługi serwisowej,

5) Szkolenia dla beneficjentóW ostatecznych.

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).

5' Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Boguchwale.

II Warunki uczestnictwa w proiekcie

s4
1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać (w nawiasach podano sposób punktacji kryterium przez

komisję rekrutacyjną):

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej- (1 pkt),

2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych - (1 pkt),

3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do

uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą

i/lub ośrodkiem Pomocy Społecznej (każde dziecko -2 pkt),

4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub

z orzeczeniem równoważnym tj. odpowiednio:
. znaczny stopień niepełnosprawności dorośli- (2 pkt),

o umiarkowany stopień niepełnosprawności dorośli- (1 pkt),

o dzieci niepełnosprawne bez względu na stopień niepełnosprawności- (apkt)

5) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej osiągająca
ponadprzeciętne wyniki w nauce, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą -
(każde dziecko -2 pkt),

6) Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice - spełnienie któregokolwiek z

kryteriów - (a pkt)

7) osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie

definiowanej zgodnie z art.3 pkt'16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych Dz.U. 2003 Nr 228 poz.2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych

świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa

ZUS - każda osoba w gospodarstwie domowym spełniająca kryterium - (1 pkt).

2. o zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:

1) Spełnienie minimum jednego z warunków określonych w 5 4 pkt 1 pkt 1-7.

2) Posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Boguchwała (zameldowanie stałe lub
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czasowe - nieprzerwanie min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku ) .

3) Złożenie poprawnie Wypełnionego formularza zgtoszeniowego oraz deklaracji udziału

w Projekcie, stanowiących Załączniki do niniejszego Regulaminu'

4) Nieposiadanie stałego dostępu do lnternetu na dzień podpisywania umowy użyczenia sprzętu'

5) Zobowiązanie się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

6) Pozytywna We ryfi kacja Wa ru n kóW tech n icznych i nsta lacji przyłącza.

lll Proces rekrutacii

5s
Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:

1) Pierwszy etap obejmować będzie nabór dotyczący grupy potencjalnych Beneficjentów

ostatecznych z terenu Gminy Boguchwała, spełniających kryteria określone w 5 4. Nabór
przeprowadzony zostanie przez komisję rekrutacyjną składającą się z pracownikóW

Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznejw Boguchwale.

2) Drugi etap obejmować będzie:

a. weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych
W s4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty
rekrutacyjne osób zakwalifikowanych do Projektu podczas ll naboru (lista rezerwowa)
po wypełnieniu oświadczenia (stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia) o wyrażeniu zgody

na uczestnictwo w Projekcie w ramach lll naboru, zostaną ujęte w procesie rekrutacyjnym
z zachowaniem ilości punktów uzyskanych w ll naborze.

b' utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych oraz Listy Rezerwowej. o kolejności na liście

decydować będzie ilość punktów wynikająca ze spełniania kryteriów grup wykluczonych

określonych W 5 4., a w przypadku jednakowej ilości punktów kolejność zgłoszeń;

c. poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w Projekcje

i podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami

ostatecznymi Projektu.

W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 68 BeneficjentóW ostatecznych oraz lista rezerwowa

obejmująca pozostałych potencjalnych wnioskodawców którzy spełnili kryteria naboru.

Zgłoszenia do projektu winien dokonać pełnoletni mieszkaniec Gminy Boguchwała, rodzic lub

opiekun prawny, rodzic ucznia, dostarczając do dnia 6.11.2015 r. dokumenty rekrutacyjne

stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu :

1) Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr ]. do regulaminu) - wypełnia zgłaszający,

2) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu
osobistego,

3) oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających We wspólnym
gospodarstwie (załącznik nr 3 do regulaminu),

4) orzeczenie o niepełnosprawnościw stopniu umiarkowanym lub znacznym - jeślidotyczy,

5) Dokument potwierdzający fakt bycia rodziną zastępczą - jeśli dotyczy,

6) Dokument potwierdzający fakt bycia rodzinnym domem dziecka _ jeśli dotyczy,

7) Dokument potwierdzający fakt bycia samotnym rodzicem - jeśli dotyczy,

8) opinię szkoĘ o osiąganiu ponadprzeciętnych wyników W nauce - W przypadku dzieci i

2.

3.
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młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (załącznik nr 4 do regulaminu),

9) Zaświadczenia (załącznik nr 5 i6 do regulaminu) Wydane przez Miejski ośrodek Pomocy
Społecznej.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:

a' W Urzędzie Miejskim w Boguchwale,

b. Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,

c. sekretariatach Szkół Podstawowych i Gimnazjów,

d. Miejskim Centrum Kultury i Lokalnych ośrodkach Kultury,

e. za pośrednictwem Sołtysów,

f. do pobrania ze strony internetowej Gminy Boguchwała.

Wypełniony i podpisany przez osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź

opiekuna prawnego Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz Wymagane załączniki należy złożyć

w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguchwale w terminie do 6.11.2015 r. W przypadku

przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuję się datę wpływu'
Niekompletne dokumenty rekrutacyjne podlegają uzupełnieniu w terminie składania wniosków, po
jego upływie niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, W przypadku dodatkowych środków
f ina nsowych, rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie
pierwsza osoba z listy rezerwowej.

o zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału W Projekcie uczestnik będzie
poinformowany poprzez publikację informacji na stronie www Gminy Boguchwala oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi W sprawie Projektu
jest -Joanna Syty, tel. 17l 87 55224

lV Proces wdrażania oroiektu

56
Beneficjent ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny podpisze

umowę użyczenia, w którejzobowiąże się m.in. do:

1' Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania sprzętu komputerowego Wraz z oprogramowaniem
i dostępem do lnternetu do dnia 31 grudnia 2oŻo r., oraz zobowiąże się do pokrywania kosztów
energii elektrycznej koniecznej do pracy ww. zestawu komputerowego;

2' Użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej

z przepisami prawa;

3' Dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a W przypadku jego

uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu
kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu;

4' Niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich,

a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora Projektu zwrotu
kosztów zakupu nowego sprzętu;

5.

6.

7.

8.

9.
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Udostępniania sprzętu na żądanie Reałizatora Projektu W celu jego serwisowania
i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora Projektu;

Natychmiastowego poinformowania Realizatora Projektu o utracie kwalifikowalności
do udziału w Projekcie poprzez niespełnianie jakiegokolwiek kryterium określonego w 5 4.

Uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera
i korzystania z lnternetu.

V Zasadv rezvenacii. zakończenia Iub wvkluczenia z udziału w oroiekcie

1,.

S7
Rezygnacja z uczestnictwa W Projekcie W trakcie jego trwania jest możliwa tylko
w przypadku wystąpienia Ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział
Uczestnika w Projekcie.

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

Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w przypadku, gdy w czasie jego trwania
przestanie spełniać warunki określone w 5 4 ust. 1 i 2. W sytuacji zaistnienia takich zmian Uczestnik
Projektu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich personel Projektu w formie
pisemnego oświadczenia.

Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania zobowiązań określonych W Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie
lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.

W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Beneficjent ostateczny zobowiązuje się

do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej

eksploatacji.

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego
z udziału W Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

Vl Pozostałe postanowienia

58

1_. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.

2. Gmina Boguchwała zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie'

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej'

4. od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału W Projekcie nie przysługuje

odwołanie.

5. Pozostałe szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną
określone w umowie użyczenia sprzętu i uczestnictwa w projekcie.

2.

3.

4.

5.


