Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 128/2013
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 03 grudnia 2013 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE PN. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”
Numer projektu: WND-POIG.08.03,00-26-077/11
Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.03.00-26-077/11-00
Projekt dofinansowany ze środków 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

I Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu
„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt ,,Eliminacja wykluczenia
cyfrowego w Gminie Wiślica,
2) „Realizatorze” – należy przez to rozumieć Gminę Wiślica,
3) „Uczestniku Projektu” – należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe lub
osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie
5) „Formularz zgłoszeniowy” – należy przez to rozumieć dokument będący podstawą
do ubiegania się o udział w projekcie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”
1

II Warunki uczestnictwa w Projekcie
§3
1. W projekcie wezmą udział Jednostki podległe Gminie Wiślica, które zostały
wytypowane przed przystąpieniem do Projektu i uwzględnione we wniosku o
dofinansowanie, a także 80 Uczestników Projektu (gospodarstwa domowe),
którzy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacyjnym.
2. Uczestnikami Projektu mogą zostać:
• osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wiślica i
gospodarstwa domowe położone na terenie gminy Wiślica,
• gospodarstwa domowe osoby/ nieposiadające komputera oraz dostępu do
Internetu(stałe łącze, abonament),
• gospodarstwa domowe/ osoby spełniające przynajmniej jedno z poniższych
kryteriów:
− gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
− gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
− 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 oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
− osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
− rodziny zastępcze,
− rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
− 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 D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych
komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota
799,18 zł),
− dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w
których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w
gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie
Statystycznym” - 1226,95 zł
3. Uczestnicy projektu zobowiązują się do stosowania zasad określonych w niniejszym
Regulaminie i umowie stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu.
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III Proces rekrutacyjny
§4
Rekrutacja uczestników projektu o których mowa w § 3 ust. 1 przebiegać będzie
następująco:
1) nabór wniosków – zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy
Wiślica posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych. W przypadku dzieci i
młodzieży do lat 18 zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny osoby
niepełnoletniej dostarczając do dnia 19.12.2013 r. do godziny 15.00 dokumenty
rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:
- formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
- oświadczenia i deklaracje Beneficjenta Ostatecznego stanowiące załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu,
- oświadczenie o wysokości dochodu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego
regulaminu),
- orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub
orzeczenie równoważne – jeśli dotyczy
2) osoby zainteresowane złożeniem wniosku będą mogły pobrać formularz
zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, który będzie dostępny w Urzędzie
Gminy Wiślica, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy a także na stronie
internetowej
www.ug.wislica.pl
w
zakładce
aktualności.
Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniach
od 05.12.2013r do 19.12.2013 do godziny 15.00 w :
a) Urzędzie Gminy Wiślica (sekretariat lub w pok. Nr 13)
3) powołanie Komisji przez Wójta Gminy Wiślica, w skład której wchodzić będzie:
a) Koordynator Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”
jako przewodniczący Komisji,
b) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy jako członek Komisji,
c) Dyrektorzy Szkół jako członkowie Komisji
4) wyselekcjonowanie przez komisję grupy potencjalnych Uczestników Projektu na
podstawie kryteriów określonych w § 3 ust.2, oraz na podstawie kryteriów
punktowych stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
5) Wybrani zostaną na potencjalnych uczestników projektu gospodarstwa
domowe/osoby, które otrzymają kolejno najwyższą liczbę punktów do wyczerpania
limitu tj. 80 uczestników projektu.
6) w przypadku otrzymania równej liczby punktów o zakwalifikowaniu uczestnika
projektu do udziału w projekcie decyduje komisja większością głosów,
7) pozytywna weryfikacja warunków technicznych będzie przeprowadzona przez firmę
wykonującą instalację, po konsultacji z Gminą Wiślica będzie podejmowana
ostateczna decyzja o dopuszczeniu uczestnika do udziału w projekcie,
8) utworzenie Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowej,
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9) gospodarstwa domowe, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie,
zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wynikającej z otrzymanej
punktacji,
10) uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu pisemnie lub
telefonicznie,
11) od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie,
12) podpisanie z Uczestnikami Projektu umowy
stanowiącej załącznik Nr 5 do
niniejszego Regulaminu.
IV Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
§5
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 Regulaminie lub umowie .
4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnika Projektu
zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie
wynikające z jego prawidłowej eksploatacji
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie na
jego miejsce może zostać wpisana kolejna osoba z listy rezerwowej, która spełnia
warunki określone w paragrafie 3 ust.2, paragrafie 4 ust.7, oraz załączniku nr 4.
V Postanowienia końcowe

1.
2.
3.
4.
5.

§6
Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
Gmina Wiślica zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w
umowie.
Rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do
Wójta Gminy Wiślica.

03.12.2013
/Wójt Gminy Wiślica/
Stanisław Krzak
data i podpis
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