Załącznik do zarządzenia Nr 34/2013
Wójta Gminy Sorkwity
z dnia 2 grudnia 2013 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Sorkwity"
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

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

Informacje o projekcie
1. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Sorkwity”
(numer umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-28-064/13) zwany dalej „projektem”, realizowany jest
przez Gminę Sorkwity, ul. Olsztyńska 16A, zwaną dalej "organizatorem", w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
2. Biuro projektu : ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity, pok. 11.
3. Okres realizacji projektu : do 31.12.2015 r.
4. Trwałość projektu – 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.
5. Wartość Projektu wynosi 723 300,00 złotych i jest on finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i w 15% z Budżetu Państwa.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru beneficjentów ostatecznych, oraz
zasady ich uczestnictwa w projekcie.
2. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców w Gminie
Sorkwity.
3. Cele szczegółowe projektu :
1) przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Sorkwity, poprzez
zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu 58 gospodarstwom domowym z jednoczesnym
wyposażeniem w sprzęt komputerowy 58 gospodarstw domowych, spełniających warunki do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych;
2) rozwój umiejętności korzystania z narzędzi komputera oraz w zakresie obsługi Internetu poprzez
przeprowadzenie szkoleń w grupie 58 uczestników projektu;
3) stworzenie możliwości swobodnego dostępu do Internetu uczestnikom projektu oraz mieszkańcom
Gminy Sorkwity zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w 7 jednostkach podległych Gminnie
Sorkwity, poprzez zakup sprzętu komputerowego i zapewnienie dostępu do Internetu w świetlicach
komputerowych jednostek podległych.
4. Projekt będzie obejmował następujące typy działań :
1) dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 58 gospodarstwach
domowych,
2) dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 7 jednostkach
podległych Gminie Sorkwity,

3) dostarczenie Internetu przez okres realizacji i trwałości projektu tj.: od daty przekazania
komputerów gospodarstwom oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,
4) szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
5) opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania.
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§ 3.
Warunki uczestnictwa
1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać:
1)

Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowanych zostanie
43 Uczestników.

2)

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z
orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby nieletnie, reprezentowane przez swoich
opiekunów prawnych – bez względu na wysokość dochodu.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowanych zostanie
11 Uczestników.

3)

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowany zostanie 1 Uczestnik.

4)

Rodziny zastępcze.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowany zostanie 1 Uczestnik.

5)

Rodzinne domy dziecka
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do w w/w grupy zakwalifikowanych
2 Uczestników.

zostanie

2. Beneficjenci, o których mowa w § 3 pkt. 1 muszą spełniać następujące warunki:
1)

Spełniać minimum jeden z warunków określonych w § 3 pkt 1 ppkt 1-5.

2)

Muszą być mieszkańcami Gminy Sorkwity, jak również muszą prowadzić gospodarstwo domowe
na terenie Gminy Sorkwity.

3)

Nie posiadać komputera i nie posiadać dostępu do Internetu.

4)

Znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu.

5)

Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Projektem może być objęta tylko jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym.
§ 4.
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach :
1) Pierwszy etap obejmować będzie nabór prowadzony przez Komisję Rekrutacyjną
w celu wyboru grupy potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z terenu gminy, spełniających
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kryteria określone w § 3.
2) Drugi etap obejmować będzie:
a) weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych
w § 3 (we współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sorkwitach) oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych;
b) utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych oraz Listy Rezerwowej;
c) poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w Projekcje
i podpisanie umowy określającej warunki uczestnictwa w Projekcie z Beneficjentami
ostatecznymi Projektu.
2. Rekrutacja odbywać się będzie w siedzibie Gminy Sorkwity w terminie od 2 grudnia 2013 r.
do 31 stycznia 2014 r.
3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy Sorkwity oraz na stronie internetowej
http://bip.warmia.mazury.pl/sorkwity_gmina_wiejska/

4. Zgłoszenia do udziału w projekcie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2013 r. do godz. 15:00
w Urzędzie Gminy Sorkwity lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę
zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
5. Zgłoszenia do udziału w projekcie dokonuje osoba dorosła posiadająca zdolność do czynności
cywilnoprawnych. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun
prawny.
6. Przy zgłoszeniu beneficjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej stanowiącej
załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Wraz z ankietą należy złożyć dokumenty:
- potwierdzające wysokość dochodu netto każdego członka wchodzącego w skład gospodarstwa
domowego za miesiąc poprzedzający moment złożenia ankiety,
- kserokopię dowodu osobistego,
- kserokopię tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
- kserokopię decyzji bądź orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
- dokument potwierdzający status rodzinny zastępczej (jeśli dotyczy),
- dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy),
7. Podanie danych w ankietach, o których mowa w pkt 6 jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych informacji.
9. Dane zawarte w ankiecie zgłoszeniowej oraz przedłożonych załącznikach zostaną zweryfikowane
w celu sprawdzenia poprawności danych.
10. W trakcie rekrutacji jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego
formularza.
11. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do udziału
w Projekcie.
12. Rekrutacji dokonuje komisja powołana przez Wójta Gminy Sorkwity składająca się z co najmniej czterech
członków (w tym dwóch pracowników GOPS w Sorkwitach). Z przebiegu rekrutacji koordynator projektu
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sporządza protokół. Do protokołu załącza się listę gospodarstw domowych zakwalifikowanych do
projektu i listę rezerwową, w przypadku większej liczby chętnych. W przypadku rezygnacji lub
wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
13. W przypadku grupy docelowej beneficjentów określonej w § 3 ust. 1 pkt. 1 przyjmuje się następujące
kryteria punktowe oceny uczestników projektu:
1) gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej – 1 punkt,
2) gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 1 punkt,
3) gospodarstwo domowe, w którym wychowywane jest więcej niż 1 dziecko – 1 punkt za każde
kolejne dziecko niezależnie od wieku,
4) wysokość dochodu na osobę w rodzinie:
a) 456 – 623 zł/osobę– 1 punkt;
b) 350 – 456 zł/osobę – 2 punkty;
c) 250 – 350 zł/osobę – 4 punkty;
d) poniżej 250 zł/osobę – 5 punktów.
14. Kryteria punktowe oceny uczestników projektu określonych w § 3 ust. 1 pkt. 2-5, przyznawane będą dla
gospodarstwa domowego wg następujących zasad:
1) gospodarstwo domowe, które funkcjonuje jako rodzina zastępcza – 3 punkty
2) gospodarstwo domowe, które funkcjonuje jako rodziny dom dziecka – 3 punkty,
3) gospodarstwo domowe, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym - 3 punkty,
4) gospodarstwo domowe osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych –
3 punkty.
5) gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej – 1 punkt,
6) gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 1 punkt.
15. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń (poprawnie złożonych
wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych).
16. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany
pisemnie.
17. Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.
18. Gospodarstwa domowe, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zobowiązane są do
podpisania:
1) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
2) oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
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19. W przypadku gdy miejsce, w którym będzie instalowany sprzęt, znajduje się poza zasięgiem dostępu do
Internetu, oferowanego przez działających na lokalnym rynku operatorów świadczących usługi
w zakresie dostępu do Internetu, Gmina Sorkwity ma prawo odmówić udziału w projekcie
gospodarstwu domowemu niespełniającemu powyższego wymogu.
§ 5.
Zasady uczestnictwa w projekcie
1. W ramach realizacji projektu każde gospodarstwo domowe otrzyma bezpłatnie, na podstawie umowy
użyczenia :
1) zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
2) bezpłatny dostęp do Internetu,
3) możliwość udziału w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
4) opiekę serwisową sprzętu komputerowego
2. Zasady udziału w szkoleniu zostaną określone odrębnym regulaminem.
3. Do obowiązków każdego uczestnika projektu należy:
1) przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej
realizacji projektu,
2) dbanie o sprzęt komputerowy, zgłaszanie wszelkich awarii
3) przestrzeganie legalności oprogramowania,
4) zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu,
5) udostępnienia lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy,
modernizacji bądź kontroli i monitoringu, prowadzonej przez organizatora projektu lub inne
uprawnione do tego instytucje,
6) natychmiastowe poinformowanie koordynatora projektu o zmianach mających wpływ na przebieg
realizacji projektu.
7) Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu i z personelem
Projektu, w tym:
1) Koordynatorem Projektu,
2) Informatykiem Projektu,
3) Przedstawicielami firmy wykonującej prace instalacyjne mające na celu dostarczenie sygnału
internetowego,
4) Przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmami zajmującymi się serwisowaniem sprzętu
i przyłączy sieci,
5) Osobami prowadzącymi szkolenia,
6) Delegowanymi do monitoringu Projektu przedstawicielami Instytucji Wdrażającej (WWPE).
4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w umowie użyczenia
sprzętu komputerowego.
5. Beneficjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego
winy.
6. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik obowiązany jest do złożenia pisemnego
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oświadczenia z podaniem powodu rezygnacji.
7. Za uzasadnione przyczyny rezygnacji uważa się ważne zdarzenia losowe, względy zdrowotne, rodzinne,
zawodowe, mieszkaniowe itp.
8. Uczestnik projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań
określonych w umowie użyczenia sprzętu.
9. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie, jak również wygaśnięcia
umowy użyczenia, uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie
gorszym, niż wynikający z jego prawidłowej eksploatacji.
10. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie na jego miejsce przyjęte
zostanie pierwsze w kolejności gospodarstwo domowe z listy rezerwowej.
§ 6.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania w całym okresie realizacji i trwałości Projektu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu dla swojej ważności zachowania wymagają formy pisemnej.
4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej umowie.
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
Regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu wyraża się poprzez złożenie podpisów w Deklaracji
Uczestnictwa.
6. Regulamin projektu dostępny jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej Gminy Sorkwity.

Sporządził:

Zatwierdził:

Teresa Poważa-Jędrzejczyk

Wójt Gminy Sorkwity

Koordynator projektu

(-) Józef Maciejewski
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