KROSNO

Krosno 29.06.2010 r.
Załącznik do zarządzenia Nr 807/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2010 r.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców

miasta Krosna”.

I. Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów ostatecznych do
Projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców
miasta Krosna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – naleŜy przez to rozumieć projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu
szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.
2. Realizatorze Projektu – naleŜy przez to rozumieć Gminę Krosno.
3. Beneficjencie ostatecznym – naleŜy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do
uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach
Projektu.

§3
1. Projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców miasta Krosna” realizowany jest przez Gminę Krosno w ramach
Programu

Operacyjnego

„Społeczeństwo

Innowacyjna

informacyjne

–

Gospodarka,

zwiększanie

oś

priorytetowa

innowacyjności
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gospodarki”,

działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
2. Celem głównym Projektu jest bezpłatne zapewnienie dostępu do Internetu dla 30
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gospodarstw domowych (1 zestaw komputerowy dla jednego gospodarstwa
domowego) oraz 7 instytucji (6 świetlic socjoterapeutycznych-środowiskowych
oraz Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, w ramach którego działał
będzie Klub Integracji Społecznej) z terenu miasta Krosna, zagroŜonych
wykluczeniem cyfrowym.
3. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:
1) zapewnienie

Beneficjentom

ostatecznym

niezbędnego

sprzętu

komputerowego wraz z oprogramowaniem,
2) zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu,
3) zapewnienie serwisu w trakcie eksploatacji sprzętu,
4) zapewnienie dostępu do Internetu w okresie realizacji Projektu oraz przez 5
lat od daty jego zakończenia,
5) zorganizowanie cyklu 3 szkoleń informatycznych dla 30 Beneficjentów
ostatecznych,
6) promocja Projektu.
4. Grupą docelową projektu są osoby zamieszkałe na terenie miasta Krosna w dniu
złoŜenia deklaracji, w tym:
- rodziny zastępcze (10 rodzin – dla kaŜdej 1 zestaw komputerowy),
- osoby niepełnosprawne (20 osób – dla kaŜdej 1 zestaw komputerowy),
- osoby korzystające z komputerów wraz z dostępem do Internetu w 7 instytucjach
objętych projektem,
5. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a,
38-400 Krosno, pok. 303, tel. 13-47-43-303

II. Warunki uczestnictwa w Projekcie
§4
1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:
1) rodziny zastępcze, które przedstawią postanowienie sądu
o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz w wyniku oceny Komisji
Rekrutacyjnej

otrzymają

poniŜszych kryteriów:
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najwyŜszą

liczbę

punktów

wg

a) liczba dzieci pozostających w rodzinie zastępczej:
- 3 i więcej – 10 punktów,
- 2 dzieci – 7 punktów,
- 1 dziecko – 5 punktów.

b) liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
- 3 i więcej – 10 punktów,
- 2 dzieci – 7 punktów,
- 1 dziecko – 5 punktów,

c)

liczba

dzieci

posiadających

orzeczenie

o

potrzebie

indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego:
- 3 i więcej – 10 punktów,
- 2 dzieci – 7 punktów,
- 1 dziecko – 5 punktów.

2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym o
terminie waŜności nie krótszym niŜ rok, które w wyniku oceny Komisji
Rekrutacyjnej otrzymają najwyŜszą liczbę punktów wg poniŜszych
kryteriów:

a) kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód netto
w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we
wspólnym gospodarstwie domowym wyliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc złoŜenia formularza zgłoszeniowego:
- dochód w przedziale 0-400 zł – 10 punktów,
- dochód w przedziale 401-700 zł – 7 punktów,
- dochód w przedziale 701-1000 zł – 5 punktów,
- dochód pow. 1001 zł – 3 punkty.

b) stopień niepełnosprawności:
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- znaczny i dzieci niepełnosprawne – 5 punktów,
- umiarkowany – 3 punkty.

c) status zawodowy:
- dziecko, osoba powyŜej 18 roku Ŝycia, pobierająca naukę
w miejscu zamieszkania, rencista i zasiłkobiorca stały
w wieku aktywności zawodowej – kobiety do 60 r.Ŝ,
męŜczyźni do 65 r.Ŝ, osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy,

pozostająca

bez

zatrudnienia,

zarejestrowana

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie – 10 punktów,
- pracujący/prowadzący działalność gospodarczą– 5 punktów
- emeryt, rencista i zasiłkobiorca stały w wieku: kobiety
powyŜej 60 r.Ŝ, męŜczyźni powyŜej 65 r.Ŝ – 3 punkty,

Beneficjentami ostatecznymi zostaną rodziny zastępcze i osoby niepełnosprawne,
które uzyskają najwyŜszą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o wyborze zadecyduje termin
złoŜenia wniosku.
2. Beneficjenci, o których mowa w § 4 ust. 1 muszą spełniać następujące warunki:
1) spełniać minimum jeden z punktów § 4 ust.1,
2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Krosna,
3) nie posiadać komputera i dostępu do Internetu,
4) zobowiązać

się

do

stosowania

zasad

określonych

w

niniejszym

Regulaminie.

III. Proces rekrutacji

§5
1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:
1) pierwszy etap obejmował będzie:
a) powołanie

Komisji Rekrutacyjnej stosownym zarządzeniem
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Prezydenta Miasta Krosna.
b) nabór prowadzony przez pracowników Urzędu Miasta Krosna grupy
potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z terenu miasta Krosna,
spełniających kryteria określone w § 4,

2) drugi etap obejmował będzie:
a) weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia
kryteriów opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności
dokumentów rekrutacyjnych,
b) utworzenie

Listy

Beneficjentów

ostatecznych

oraz

Listy

Rezerwowej na podstawie zebranych dokumentów,
c) poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do udziału w Projekcje i podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki
uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami ostatecznymi.

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 30 Beneficjentów ostatecznych – 10
rodzin zastępczych oraz 20 osób niepełnosprawnych oraz grupa rezerwowa - 10
rodzin zastępczych oraz 20 osób niepełnosprawnych.
3. Zgłoszenia do Projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec miasta Krosna,
a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic, przedstawiciel ustawowy lub opiekun
prawny, dostarczając do dnia 12 lipca 2010 r. dokumenty rekrutacyjne tj:
1) deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu),
2) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z kserokopią
dowodu osobistego,
3) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
orzeczenie równowaŜne (dot. osób niepełnosprawnych),
4) oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym i wysokości dochodów (załącznik nr 3 do Regulaminu) wraz z
załącznikami,
5) postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej (dotyczy rodzin
zastępczych).
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4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miasta
Krosna, ul. Lwowska 28a pok. 005 oraz w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58 i na stronie internetowej miasta Krosna
www.krosno.pl
5. Zgłoszenia do projektu naleŜy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty
w terminie od 29 czerwca 2010r. do 12 lipca 2010 r. do godz. 15.30. Miejsce
składania dokumentów: Kancelaria Urzędu Miasta Krosna pok. 001 (parter), ul.
Lwowska 28a, 38-400 Krosno, tel. 13-47-43-012.

6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
7. O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik
będzie poinformowany pisemnie.

IV. Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie

§6
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest moŜliwa tylko
w przypadku wystąpienia waŜnych okoliczności, które uniemoŜliwiają dalszy
udział Uczestnika w Projekcie.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji.
3. Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w razie zajścia jednego
z następujących zdarzeń:
1) zmiany w czasie trwania Projektu miejsca zamieszkania przez Beneficjenta
ostatecznego na miejsce zamieszkania poza granicami Miasta Krosna,
2) rozwiązania rodziny zastępczej, będącej Beneficjentem ostatecznym,
3) utraty przez Beneficjenta ostatecznego statusu osoby niepełnosprawnej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmianami)
4. W przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w ust. 3, Beneficjent ostateczny
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nim Realizatora Projektu w formie
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pisemnego oświadczenia.
5. Beneficjent

ostateczny

zostanie

wykluczony

z uczestnictwa

w

Projekcie

w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie
uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.
6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent
ostateczny zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz
urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym ponad zuŜycie wynikające
z jego prawidłowej eksploatacji.
7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta
ostatecznego z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy
rezerwowej.

V. Pozostałe postanowienia

§7
1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania w całym okresie realizacji Projektu
oraz w okresie 5 lat po jego zakończeniu.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w kaŜdym
czasie.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje
odwołanie.
5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjentów ostatecznych zostaną
określone w umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.
6. Po zakwalifikowaniu Beneficjenta ostatecznego do udziału w przedmiotowym
Projekcie, wymagane będzie przedstawienie w Biurze Projektu zgody spółdzielni
mieszkaniowej lub TBS na zamontowanie na budynku zestawu do odbioru
Internetu (w przypadku mieszkań w bloku) lub zgody właściciela – w przypadku
budynków prywatnych, gdy zgłaszający nie jest właścicielem budynku. Wzór
oświadczenia w przedmiocie wyraŜenia zgody dostępny będzie w Urzędzie Miasta
Krosna. Oświadczenie stanowiło będzie załącznik do umowy, o której mowa
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w ust. 5.
7. Realizator Projektu po zakończeniu okresu trwałości Projektu zastrzega sobie
moŜliwość bezpłatnego przekazania na własność na rzecz Beneficjentów
ostatecznych sprzętu określonego w umowie uszczegóławiającej warunki
uczestnictwa w Projekcie.
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