Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OK.0050.20.2012
WÓJTA GMINY BOBROWNIKI
z dnia 10.02.2012 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”
I Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki” .
2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Bobrowniki.
§3
1. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej.
2. Projektem zostanie objętych 30 gospodarstw domowych, przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat
po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu.
3. Okres realizacji projektu 01.01.2012 r. – 31.03.2015 r.
4. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:
1) dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na miejscu w gospodarstwach
domowych,
2) dostarczenie Internetu przez okres realizacji projektu tj. 3 lata,
3) szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
4) opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania,
5) modernizacja sprzętu,
6) ubezpieczenie sprzętu komputerowego w okresie realizacji projektu.
5. Biuro Projektu mieści się w Budynku Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (85%) i Gminy Bobrowniki (15%).
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II Warunki uczestnictwa w projekcie
§4
1. Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby spełniający następujące warunki formalne:
1) zamieszkują i są zameldowane na terenie Gminy Bobrowniki,
2) w gospodarstwie domowym w którym mieszkają nie ma dostępu do Internetu i komputera,
3) kryterium dochodowe: - dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 351,00 zł netto;
Sposób wyliczenia średniego dochodu netto:
Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustala się dzieląc łączną kwotę miesięcznego dochodu
rodziny przez liczbę członków rodziny.

Średni miesięczny dochód netto na osobę =

Łączny miesięczny dochód netto wszystkich
członków gospodarstw domowego (rodziny)
------------------------------------------------------------Liczba osób w gospodarstwie domowym
III Proces rekrutacji

§5
1. Informacja o naborze do udziału w projekcie jest zamieszczona w prasie lokalnej, na stronie internetowej
www.bobrowniki.pl oraz na tablicach ogłoszeń. Na terenie Gminy rozprowadzone są ulotki informacyjne.
2. Zgłoszenia do projektu dokonuje się dostarczając do Urzędu Gminy w Bobrownikach wypełnione
dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
1) Formularz zgłoszenia do projektu wraz z niezbędnymi załącznikami,
2) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
4. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 29.02.2012 r.
do godziny 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Bobrownikach.
§6
1. Weryfikacja zgłoszeń do projektu będzie dokonana przez powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Komisję
Rekrutacyjną.
2. W przypadku, kiedy ilość zgłoszeń do projektu, spełniających warunki uczestnictwa, przekroczy 30,
w pierwszej kolejności zakwalifikują się do projektu osoby które mają co najmniej jedno dziecko.
3. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji uczestnika projektu
z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie.
5. Osoby nie zakwalifikowane z przyczyn formalnych zostaną o tym powiadomione pisemnie.
IV Proces wdrażania projektu
§7
1. Każdy uczestnik podpisuje Deklarację uczestnictwa w projekcie, w której zobowiąże się do:
1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres realizacji projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu
realizacji projektu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu,
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2) niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich,
3) udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania i modernizacji
i przeprowadzenia kontroli,
4) uczestniczenia osobistego i domowników w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi
komputera i korzystania z Internetu.
2. Uczestnik podpisuje umowę użyczenia w której zawarte zostaną m.in. zasady użytkowania sprzętu
oraz zakres odpowiedzialności użytkownika za użyczony sprzęt.
V Zasady rezygnacji 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 Uczestnika 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 stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań
określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa
w Projekcie.
4. W przypadku rezygnacji, zakończenia 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, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału
w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
VI Pozostałe postanowienia
§9
1.Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
2. Niniejszy „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zatwierdza oraz zmienia Wójt Gminy
Bobrowniki.
3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.
5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej umowie.
6. Rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do Wójta Gminy
Bobrowniki.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”

Ja niżej podpisany/-a
………………………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Bobrowniki” realizowanym przez Gminę Bobrowniki ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do:
1) Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji
projektu tj. 3 lata oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, ,
2) Niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich,
3) Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora lub partnera projektu w celu jego serwisowania
i modernizacji oraz przeprowadzenia kontroli,
4) Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera
i korzystania z Internetu.
5) Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas
realizacji projektu.
6) Wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG.

…………………………
/miejscowość, data/

…………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/

Uwaga: Złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziału
w projekcie, a szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone
w odrębnej umowie.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
PT. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE
GMINY BOBROWNIKI”
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI!!!
1. Informacje o uczestniku:
1.1. Dane osobowe Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
Kobieta

Płeć

Mężczyzna

Data urodzenia
Miejsce urodzenia
NR PESEL
Dokument tożsamości

Nazwa:
Podstawowe

Wykształcenie
Adres zamieszkania

Nr:
Wyższe

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Rodzaj zameldowania:

Adres zameldowania

Średnie

Stałe

Czasowe

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefony
kontaktowego
Osoba bezrobotna

Aktywność zawodowa
Liczba osób
w gospodarstwie
domowym

Łączna:

Osoba pracująca zawodowo
W tym dzieci (uczące się):

Krótkie uzasadnienie udziału w projekcie:
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Oświadczenia:
1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm./ oświadczam, że wszystkie dane zawarte w
Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
2. Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera posiadającego dostęp
do Internetu.
3. Oświadczam, iż moje gospodarstwo domowe jest/nie jest* uprawnione do korzystania z pomocy
społecznej.
4. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”, akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
6. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych
do prawidłowej realizacji projektu.
7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego nie
jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu.
8. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej
odwołanie.

……………………………………………………..

……...…………………………………………………………………………………

/miejscowość, data/

Uwaga: do formularza
Wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

/czytelny podpis Wnioskodawcy/

zgłoszeniowego

należy

dołączyć

kserokopię

dowodu

osobistego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Załącznik nr 3 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

Ja, niżej podpisany(a) ................................................................................................................ zamieszkały(a)
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

.............................................................................................................................................................................
(miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………….............…….………… niniejszym oświadczam, iż
(seria i nr)

moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Miejsce pracy/ nauki

Średni
miesięczny
dochód netto

WNIOSKODAWCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na jednego członka
rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym – wyliczona za ostatni miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego tj. styczeń 2012 r. – wynosi
.........................................zł (słownie złotych:……….......……….......................................................................).

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm./ potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu
……………………………………………………..
/miejscowość, data/

……...…………………………………………………………………………………
/czytelny podpis Wnioskodawcy/
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INFORMACJA
Sposób wyliczenia przeciętnego dochodu netto:
przeciętny miesięczny dochód netto =

łączny dochód netto
---------------------------------------------------------liczba osób w gospodarstwie domowym

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło
ich uzyskania, jeżeli ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) nie stanowi
inaczej, pomniejszoną o:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dowody potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów
np.:
 zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc styczeń 2012,
 odcinek od renty lub emerytury (wydruk elektroniczny z banku)
 zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego (1 ha przelicz.
odpowiada 207,00 zł miesięcznie).
 zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku netto
 oświadczenie z pracy dorywczej
 decyzja lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu świadczeń rodzinnych.
3. Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie

Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki w terminie do dnia 29 lutego
2012 r. do godz. 15.00.
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Załącznik nr 4 do Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. Z 2002 r.Nr 101
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez
realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub
usunięcia.
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Bobrowniki, z siedzibą przy
ul. Gminnej 8, 42-583 Bobrowniki,
2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia, realizacji projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”, ewaluacji, monitoringu,
kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
3. moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia,
realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki”
ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
4. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;

Bobrowniki, dn………………..

…………………………………….
(czytelny podpis)

