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Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013
Wójta Gminy Dębno z dnia 03.01.2013

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno”

w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemueInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności gospodarki
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1.

2.
3.

4.

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dębno", który jest
wspófinansowany w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Organizatorem i odpowiedzialnym za realizację projektu jest Gmina Dębno.
Projekt będzie obejmował następujące działania:
1)
dostawę i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na
miejscu w gospodarstwach domowych Beneficjentów Ostatecznych,
2)
dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po
zakończeniu jego realizacji,
3)
szkolenie z zakresu obsługi komputera, oprogramowania biurowego,
korzystania z Internetu oraz edukacji internetowej (dostęp do platform
informacyjnych, zdalnych platform, eUsług, itp.)
4)
opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres trwałości projektu.
Gmina Dębno zapewni odbiorcom końcowym (Beneficjentom Ostatecznym) bezpłatny
dostęp do Internetu. Czas bezpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem oraz okres udostępnienia bezpłatnego Internetu, określać będzie
umowa pomiędzy stronami.
§2
Cel projektu

Celem projektu jest:
1. Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym ze
względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.
2. Nabycie i rozwój umiejętności aktywnego wykorzystywania technologii informacyjnotelekomunikacyjnych przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawne.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
4. Zwiększenie dostępności do rynku pracy oraz edukacji zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym mieszkańców Gminy Dębno.
§3
Grupy docelowe
Projekt skierowany jest do:
1) gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
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2) dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i
społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania
wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
3) osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym.
§4
Kryteria przydzielenia wsparcia
1. Wsparcie może być udzielone:
1)
Gospodarstwom domowym spełniającym warunki upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm., rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z dnia
13 sierpnia 2009 r. Nr 127 poz. 992.), to jest:
a) Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza
kwoty 542,00 zł netto; - ustalonym zgodnie z ustawa o pomocy społecznej lub
b) Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00
zł netto; lub
c) Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny", przy
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w
art. 7 pkt 2-15 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
2)
Gospodarstwom domowym spełniające kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj. 539 zł netto na
osobę w rodzinie lub 623 zł netto na osobę w rodzinie, w której dziecko jest
niepełnosprawne.
3)
Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i
społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów szkolnych (kryteria dochodowe
456 zł netto/osobę), typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą
oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4)
Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
2. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza
zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami.
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1.

§5
Warunkiem koniecznym ubiegania się o wsparcie jest:
1)
spełnienie co najmniej jednego punktu z § 4 ust. 1,
2)
stałe zamieszkanie i posiadanie stałego zameldowania na terenie Gminy
Dębno,
3)
brak dostępu do komputera i Internetu w gospodarstwie domowym,
4)
stały dostęp do energii elektrycznej.

§6
W przypadku, gdy miejsce w którym będzie instalowany sprzęt, znajduje się poza zasięgiem
planowanego dostępu do Internetu i z przyczyn technicznych brak jest możliwości
zagwarantowania dostępu do Internetu, Organizator ma prawo odmówić udziału w projekcie
gospodarstwu domowemu mimo spełnienia warunków § 4.

1.

2.

3.

§7
Dokumentacja rekrutacyjna
Osoba ubiegająca się o wsparcie powinna w terminie od 03.01.2012 r. do 31.01 2013 r. w
godzinach pracy Urzędu lub za pomocą poczty, złożyć poprawnie wypełniony Formularz
wraz w wymienionymi w pkt. 3 załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić
drukowanymi literami w języku polskim.
Wypełniony i podpisany Formularz wraz z załącznikami należy złożyć na dzienniku
podawczym Urzędu Gminy Dębno lub za pośrednictwem poczty na adres Gmina Dębno,
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu) w
zamkniętej kopercie z dopiskiem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Dębno". Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny. Formularz w części dotyczącej
niepełnosprawności wypełnia niepełnosprawna osoba pełnoletnia lub rodzic/opiekun
prawny bądź faktyczny osoby niepełnosprawnej. W przypadku niepełnoletniej osoby
niepełnosprawnej dane w Formularzu winny dotyczyć rodzica/opiekuna, należy jednak
odnotować dane osobowe osoby niepełnosprawnej. Podpis pod deklaracją uczestnictwa w
projekcie powinna dokonać osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych a
w przypadku braku ww. zdolności opiekun prawny osoby ubiegającej się o wsparcie.
Do Formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki nr 2, 3, 4 5 niniejszego
regulaminu oraz:
1)
wypis danych z osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
2)
zaświadczenie o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie
deklaracji uczestnictwa lub zaświadczenie z organu wypełniającego obowiązek
wypłaty świadczeń rodzinnych spełniającego kryterium z § 4 (nie dotyczy osób
niepełnosprawnych),
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w przypadku osób uprawnionych a niepobierających stypendium socjalnego,
zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np.
legitymacji szkolnej),
4)
świadectwo wyników nauki dziecka za rok szkolny 2011/2012 (dla osób nie
posiadających orzeczenia o niepełnosprawności).
W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, Beneficjent Ostateczny może ją
uzupełnić, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia o brakach w złożonej
dokumentacji. Uzupełnienia, które wpłyną po tym terminie, nie będą przyjmowane, a
Formularz zgłoszeniowy niezawierający pełnej wymaganej Regulaminem dokumentacji
(załączniki), nie będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów czy
zaświadczeń niezbędnych do prawidłowej oceny sytuacji złożonego wniosku.
W przypadku zakwalifikowania uczestnika do projektu, osoba będzie dodatkowo
zobowiązana podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie oraz umowę użyczenia.
3)

4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.

§8
Pobieranie i składanie dokumentacji
Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie oraz załączniki do niego, będą dostępne
do pobrania w Urzędzie Gminy Dębno, pok. nr 27, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno,
oraz na stronie internetowej www.gminadebno.pl
Złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami me jest
jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
Złożone przez kandydatów Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi i pozostają
w zasobach Gminy Dębno.
Szczegółowych informacji udziela:
Koordynator Projektu - tel. 14 6318577
§9
Ocena formularzy zgłoszeniowych
Oceny formalnej i merytorycznej dokona Zespół ds. Projektu powołany przez Wójta
Gminy.
Członkowie Zespołu nie mogą być związani z osobami składającymi Formularze
zgłoszeniowe stosunkiem osobistym lub służbowym takiego rodzaju, który mógłby
wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych.
W przypadku powzięcia takich wątpliwości Wójt Gminy dokona zmian w składzie
osobowym Zespołu.
Od decyzji Zespołu nie przysługuje odwołanie. Decyzje Zespołu nie stanowią orzeczeń w
rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
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§ 10
Wybór Beneficjentów Ostatecznych
1. Zespół dokona oceny formalnej złożonych Formularzy (lub prawidłowo uzupełnionych
zgodnie z § 7 ust. 4) pod kątem spełniania kryteriów przydzielania wsparcia. Formularze
Beneficjentów Ostatecznych niespełniające stawianych kryteriów zostaną pominięte na
dalszym etapie rekrutacji.
2. Beneficjenci Ostateczni, których Formularze zostały pozytywnie zweryfikowane, zostaną
zakwalifikowani do udziału w projekcie, z zastrzeżeniem ust. 3-6.
3. W przypadku liczby Beneficjentów Ostatecznych przekraczającej planowaną liczbę osób
objętych wsparciem w projekcie podczas rekrutacji, do dalszego etapu rekrutacji
zakwalifikowani zostaną ci Beneficjenci, którzy:
1)
są osobami niepełnosprawnymi lub opiekunami osób niepełnosprawnych, lub
2)
posiadają dzieci w wieku szkolnym.
4. Jeżeli liczba wyłonionych zgodnie z ust. 3 Beneficjentów Ostatecznych będzie mniejsza
od liczby osób objętych wsparciem w projekcie, o przyznaniu pomocy brakującej ilości
zadecyduje publiczne losowanie wniosków.
5. Jeżeli liczba wyłonionych zgodnie z ust. 3 Beneficjentów Ostatecznych nadal będzie
większa od liczby osób objętych wsparciem w projekcie, o przyznaniu pomocy spośród
tych osób zadecyduje publiczne losowanie wniosków
6. Losowania wniosków, o którym mowa w ust. 2 dokona Komisja powołana przez Wójta
w terminie podanym do publicznej wiadomości.
7. W drodze losowania Zespół wskaże:
1)
Beneficjenta Ostatecznego, któremu zostanie przyznane wsparcie,
2)
Beneficjenta Ostatecznego, który zostanie umieszczony na liście rezerwowej
do przyznania wsparcia z jednoczesnym podaniem zajmowanego miejsca na tej
liście.
8. Komisja zawiadomi Beneficjenta Ostatecznego o terminie zawarcia umowy za
pośrednictwem poczty.
9. Nie podpisanie umowy przez Beneficjenta Ostatecznego w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową
przyznania wsparcia,
10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 wsparcie zostanie
przyznane Wnioskodawcy z listy rezerwowej, według kolejności zajmowanego miejsca.
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1.

2.

3.
4.

§11
Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego
Beneficjent Ostateczny zobligowany jest do:
1)
Przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
2)
Natychmiastowego powiadamiania Koordynatora projektu o okolicznościach
mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca
zamieszkania).
3)
Współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację
projektu.
4)
Regularnego uczęszczania w organizowanych szkoleniach projektowych. W
przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu, Beneficjent Ostateczny ma
obowiązek zgłosić to najpóźniej 3 dni przed szkoleniem, pod rygorem wykluczenia z
projektu. Trzykrotna nieobecność na szkoleniu będzie skutkowała wykluczeniem z
projektu.
5)
Wskazania miejsca i wyrażenia zgody na bezpłatne zamontowanie sprzętu
wraz z oprogramowaniem. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny nie jest
właścicielem lokalu, w którym ma zostać zainstalowany Internet, przed
przystąpieniem do szkoleń musi przedłożyć pisemną zgodę właściciela lokalu na
przeprowadzenie prac instalacyjnych.
6)
Korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i stosowanie się do
załączonej instrukcji obsługi.
7)
Przestrzegania legalności oprogramowania instalowanego na dostarczonym
sprzęcie.
8)
Zgłaszania wszelkich awarii sprzętu pracownikom serwisu sprzętu,
Koordynatorowi projektu oraz ponoszenie kosztów związanych z ich eksploatacją
(np. energia elektryczna, toner do drukarek).
9)
Udostępniania lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy, na potrzeby
naprawy, serwisu bądź kontroli przez osoby uprawnione przez Organizatora.
Zabroniona jest instalacja oprogramowania, co do którego Beneficjentowi Ostatecznemu
nie będzie przysługiwać licencja uprawniająca do korzystania z takiego oprogramowania.
Zabronione są również jakiekolwiek działania naruszające chronione prawa autorskie
przysługujące osobom trzecim (np. ściąganie plików muzycznych, filmowych, książek).
Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub
zniszczenie sprzętu z jego winy.
Beneficjent Ostateczny w przypadku zakończenia udziału w projekcie (ze swojej winy)
zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie
wynikające z prawidłowej eksploatacji.
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5.

6.
7.

8.

Rezygnacja Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest
możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają
uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć
formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku złożenia
rezygnacji przez Beneficjenta Ostatecznego projektu, w jego miejsce wchodzi kolejna
osoba z listy rezerwowej.
Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta Ostatecznego projektu określone
zostaną w Umowie użyczenia sprzętu.
Umowa użyczenia sprzętu wygasa w przypadku, gdy w czasie jej trwania Beneficjent
Ostateczny nie będzie wypełniał postanowień zawartych w Umowie użyczenia i udziału
w projekcie.
Przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu, właścicielem sprzętu jest i
pozostaje Gmina Dębno.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszeniowy.
2) Oświadczenie o wysokości dochodów.
3) Oświadczenie o stopniu niepełnosprawności.
4) Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.
5) Deklaracja uczestnictwa w projekcie

