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                                                                                                           Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.513.2013 

Wójta Gminy Mierzęcice 
                                                                                                                                                     z dnia 08.10.2013 r. 

 
Regulamin  

uczestnictwa i rekrutacji  
w projekcie 

 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” 

I Postanowienia ogólne 

§1 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „ Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 

2013, oś priorytetowa 8 „Społeczeostwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, 

Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  

§2 

Ilekrod w regulaminie jest mowa o :  

1. Projekcie – należy przez to rozumied projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu               

w Gminie Mierzęcice”. 

2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumied Gminę Mierzęcice. 

3. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumied uczestnika projektu. 

 §3 

1. Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice” realizowany jest 

przez Gminę Mierzęcice w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,                 

oś priorytetowa 8 „Społeczeostwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”,  

Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.  

2. Celem głównym projektu jest zapewnienie zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych 

z terenu Gminy Mierzęcice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji 

materialnej lub niepełnosprawności dostępu do Internetu. Dzięki realizacji projektu 35 

gospodarstw domowych  uzyska dostęp do Internetu w okresie realizacji projektu oraz 5 lat 

po jego zakooczeniu. 

3. Okres realizacji projektu 01.10.2013r. – 31.12.2014. 
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4. Projekt będzie obejmował następujące typy działao: 

1) dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem                            

w gospodarstwach domowych oraz świadczenie obsługi serwisowej, 

2) dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu, 
3) szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu, 

4) ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie realizacji projektu, 

5) działania promocyjne i informacyjne. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Mierzęcice, ul. Wolności 95 , 42-460 

Mierzęcice, pokój nr 4. 

 

II Warunki uczestnictwa w Projekcie 

§ 4 

 

1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostad :  

1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (art. 8 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.),            

w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych z pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2012 r. , poz.  823). 

Prawo do świadczeo pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:  

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00zł, 

b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza  456,00 zł, 
c) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę                    

w rodzinie. 
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeo rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. 

zm. ).   

Zasiłek rodzinny przysługuje: 

a) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

b) opiekunowi faktycznemu dziecka, 
c) osobie uczącej się,  
jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł              

(w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem                           

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 

niepełnosprawności). 

3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do otrzymania stypendiów socjalnych.  

Miesięczna wysokośd dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium szkolne nie może byd wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2    
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ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.   

182 z późn. zm. )tj. 456,00 zł.   

4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
lub z orzeczeniem równoważnym. 

2. O zakwalifikowaniu do Projektu decydowad będzie: 

1) spełnienie minimum jednego z warunków określonych w § 4 pkt.1 , 

2) posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Mierzęcice, 

3) brak dostępu do Internetu,  

4) złożenie poprawnego Formularza zgłoszeniowego i Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, 

które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

III Proces rekrutacji 

§ 5 

1. Informacja o naborze do udziału w Projekcie jest zamieszczona na stronie internetowej 

www.mierzecice.pl , na tablicach ogłoszeo oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych 

Gminy Mierzęcice. 

2. Zgłoszenia do Projektu winien dokonad pełnoletni mieszkaniec Gminy Mierzęcice, rodzic lub 

opiekun prawny dziecka dostarczając do Urzędu Gminy w Mierzęcicach wypełnione 

dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu: 

1) Formularz zgłoszeniowy do Projektu ( załącznik nr 1 do Regulaminu), 

2) Deklarację uczestnictwa w Projekcie ( załącznik nr 2 do Regulaminu), 

3) Oświadczenie o wysokości dochodów ( załącznik nr 3 do Regulaminu), 

4) Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym – jeśli dotyczy, 

5) Zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mierzęcicach (załącznik nr 4 i 5 do 

Regulaminu),  

6) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych (załącznik nr 6 do Regulaminu). 

3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy w Mierzęcicach ( pokój nr 4) oraz 

na stronie internetowej www.mierzecice.pl  

4. Zgłoszenia do projektu należy dokonad osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie od 

14.10.2013 r. do 25.10.2013 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy               

w Mierzęcicach. 

5. Zgłoszenia należy składad w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Rekrutacja do Projektu p.n. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mierzęcice”. 

6. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 6 

1. Weryfikacja zgłoszeo do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 oraz 

kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych będzie dokonana przez powołaną 

zarządzeniem Wójta Gminy Komisję Rekrutacyjną.  

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 35 Beneficjentów ostatecznych. 

http://www.mierzecice.pl/
http://www.mierzecice.pl/
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3. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia             

z uczestnictwa w Projekcie Beneficjenta ostatecznego, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba 

z listy rezerwowej.  

4. O zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnicy będą  

poinformowani telefonicznie lub pisemnie. 

5. Weryfikacja formalna i merytoryczna Formularzy zgłoszeniowych w terminie do 30.10.2013 r.  

6. Komisja Rekrutacyjna w trakcie dokonywania weryfikacji złożonych aplikacji może żądad 

przedstawienia dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających informacje 

zawarte w złożonych oświadczeniach. 

Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest 

Koordynator Projektu – Dorota Kacprowicz, Urząd Gminy w Mierzęcicach ( Biuro Projektu – pokój nr 

4 ) tel. 32 288 79 00 w. 215 , e-mail: d.kacprowicz@mierzecice.pl 

 
IV Proces wdrażania Projektu 

§ 7 
 

1. Beneficjent ostateczny, o którym mowa w § 4, pkt. 1  (w przypadku osoby niepełnoletniej 

rodzic bądź opiekun prawny) podpisuje umowę użyczenia, w której zobowiąże się m.in. do : 

1) Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania sprzętu komputerowego wraz                                     

z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji Projektu oraz 5 lat po 

zakooczeniu realizacji projektu 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) Udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania                     

i modernizacji oraz udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez 

Realizatora Projektu oraz przedstawicieli Instytucji Wdrażającej -  Władzy Wdrażającej 

Programy Europejskie. 

6) Uczestnictwa osobistego i domowników w szkoleniach związanych z nabyciem 

umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu. 
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V Zasady rezygnacji, zakooczenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

§ 8 

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 wymaga formy pisemnego oświadczenia  zawierającego 

powód rezygnacji. 

3. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku 

stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązao określonych w Deklaracji Uczestnictwa                        

w Projekcie lub Umowie użyczenia zwartej w ramach Projektu. 

4. W przypadku rezygnacji, zakooczenia lub wykluczenia Beneficjent ostateczny zobowiązuje się 

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

prawidłowej eksploatacji. 

5. W przypadku rezygnacji, zakooczenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta 

ostatecznego z udziału w Projekcie na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 

 

VI Pozostałe postanowienia 

§9 

 

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

5 lat po jego zakooczeniu.  

2. Niniejszy Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie zatwierdza oraz zmienia Wójt 
Gminy Mierzęcice. 

3. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w Projekcie może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie 

to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, 

zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz z innych 

powodów o ile wprowadzone zmiany wpłyną na możliwośd pełniejszego osiągnięcia celów 

założonych we wniosku o dofinansowanie. 

4. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 

5. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie. 

6. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta ostatecznego zostaną określone                  

w odrębnej umowie. 

7. Rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do Wójta 

Gminy Mierzęcice. 

 

 


