Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 732/OR/2013
z dnia 18 listopada 2013r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”
Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-319/13
§1. Postanowienia Ogólne

Wadowicka Biblioteka Publiczna,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wadowicach,
Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach,
Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Wadowicach,
Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach,
Zespół Szkół Nr 1 w Choczni,
Zespół Szkół Nr 2 w Choczni,
Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej,
Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej,
Szkoła Podstawowa w Zawadce,
Szkoła Podstawowa w Babicy,
Szkoła Podstawowa w Kleczy Dolnej,
Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Wadowicach,
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Wadowicach,
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach,
Przedszkole Nr 5 w Wadowicach,
Przedszkole Publiczne w Choczni,
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1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice”
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa
8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”
2. Projekt realizowany jest przez: Gminę Wadowice.
3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana
Pawła II 23.
4. Projekt realizowany jest w terminie do dnia 31.01.2015 r. Okres trwałości projektu:
5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.
5. Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez
okres realizacji projektu tj. do 31.01.2015r. oraz pięć lat po jego zakończeniu, czyli do
31.01.2020r, a także niezbędnych urządzeń i oprogramowań dla 36 gospodarstw
domowych z terenu Gminy Wadowice, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego
uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację
materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy zostanie
wyposażonych 19 jednostek podległych wnioskodawcy:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.
19. Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity.

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, zaś koszty uczestnictwa są pokrywane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a po zakończeniu projektu w celu
zachowania jego trwałości z budżetu Gminy Wadowice.
7. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych w
regulaminie należy do kompetencji Burmistrz Wadowic.
§2. Uczestnicy projektu.
Projekt jest skierowany do osób i rodzin stale zamieszkałych i zameldowanych na stałe
na terenie Gminy Wadowice, o niskim statusie materialnym oraz do osób
niepełnosprawnych.

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Strona

1. Projekt obejmie 36 gospodarstw domowych, osoby i rodziny, które spełniają poniższe
warunki:
1.1 Osoby na stałe zamieszkałe i posiadające stałe zameldowanie na terenie Gminy
Wadowice,
1.2 Osoby, które nie posiadają komputera i dostępu do Internetu, oraz spełniają co
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
A. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Prawo do świadczeń
z pomocy społecznej przysługuje według Ustawy o pomocy społecznej:
a). Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza
kwoty 542 zł netto;
b). Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł
netto.
B. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku
rodzinnego i dodatków do tego zasiłku według Ustawy o świadczeniach rodzinnych
przysługuje:
a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
b. opiekunowi faktycznemu dziecka;
c. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie
przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w
rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
C. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (miesięczny dochód na osobę nie
może przekraczać 456 zł netto), typowana do otrzymania wsparcia we współpracy
ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
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§3. Kryteria uczestnictwa w projekcie.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.

D. Osoby
niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (orzeczenie PCPR) lub orzeczeniem równoważnym (według
orzecznictwa ZUS: osoby całkowicie niezdolne do pracy lub całkowicie niezdolne do
pracy i samodzielnej egzystencji). Dzieci do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością
bez orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
2. Litery od A do D nie dotyczą jednostek podległych Wnioskodawcy wymienionych w
§ 1 pkt. 5.
3. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy.
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1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz
zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz
oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 2 do regulaminu), i złożyć je w
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy – Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice” do Biura Obsługi Mieszkańca
Urzędu Miejskiego w Wadowicach pok. 7 w terminie od 27.11.2013 do 12.12.2013.
2. Zgłoszenia do projektu dokonuje osobiście pełnoletni mieszkaniec Gminy Wadowice,
rodzic lub opiekun prawny ucznia dostarczając dokumenty rekrutacyjne niezbędne
do uczestnictwa w Projekcie.
3. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miejskiego w Wadowicach, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach
oraz do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl w
zakładce Urząd).
4. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Koordynator projektu Agnieszka
Cygan, kontakt: biuro projektu Urząd Miejski w Wadowicach, , tel. 33 873 18 11 wew.
291, e-mail: acygan@wadowice.pl, oraz Specjalista ds. rekrutacji, promocji i
monitoringu Agnieszka Ogiegło, kontakt: biuro projektu Urząd Miejski w
Wadowicach, Tel. 33 873 18 11 wew. 292, e-mail: aogieglo@wadowce.pl.
5. Rekrutacja prowadzona będzie przez komisję powołaną przez Burmistrza Wadowic,
we współpracy z zespołem projektu.
6. W przypadku kwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników
(powyżej 36), w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z największą
ilością punktów po ocenie komisji (karta oceny stanowi załącznik nr 3 do regulaminu).
Pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W sytuacji kwalifikowania
się do udziału w projekcie większej liczby zgłoszeń po otrzymaniu takiej samej oceny
punktowej, decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane do momentu ich
uzupełnienia, wprowadza się możliwość jednego uzupełnienia.
8. Dodatkowo utworzona zostanie Lista Rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub
wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy
rezerwowej.
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§4. Zasady rekrutacji.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.

9. W przypadku, gdy w zakwalifikowanych do udziału w projekcie gospodarstwach
domowych nie będzie technicznych możliwości zapewnienia dostępu do domowego
odbioru Internetu, w ich miejsce wchodzi kolejne gospodarstwo domowe z listy
rezerwowej.
10. Złożenie wniosku zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do
udziału w Projekcie.
11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
§5. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu.
1. Prawa i obowiązki uczestnika projektu określa umowa uczestnictwa w projekcie
(stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie) i umowa
użyczenia (stanowiąca załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie).
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umowy uczestnictwa i umowy
użyczenia.
§6. Zasady ukończenia lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
Zasady ukończenia lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie określa umowa
uczestnictwa i umowa użyczenia.
§7. Postanowienia Końcowe.
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1. Wszelkie zmiany tego regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Gmina Wadowice zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie trwałości projektu.
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