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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”

I Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu „Cyfrowe wrota na świat –
mobilny

Internet

w

gminie

Adamów”

współfinansowanego

ze

środków

Unii

Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§2
Ilekrod w regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumied projekt „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie
Adamów”.
2. Realizatorze – należy przez to rozumied Gminę Adamów.
3. Partnerze – należy przez to rozumied Fundację Lem.
4. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumied osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa
w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.
§3
1. Projekt „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” realizowany jest przez
Gminę Adamów w partnerstwie z Fundacją Lem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeostwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
2. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności
zamieszkałych na terenie gminy Adamów.
3. Projekt będzie obejmował następujące typy działao:
1) Przygotowanie realizacji Projektu,
2) Rekrutacje i szkolenia ostatecznych odbiorców Projektu oraz dostarczenie i instalacja
sprzętu teleinformatycznego,
3) Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów Projektu,
4) Ewaluacja Projektu i działania mające na celu zapewnienie jego trwałości.
4. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.
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5. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (85%) i Gminy Adamów (15%).

II Warunki uczestnictwa w Projekcie
§4
1. Uczestnikami Projektu mogą zostad:
1) Dzieci i młodzież, które zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ uprawnione są

do otrzymywania

stypendium socjalnego i miesięczna wysokośd dochodu na osobę w rodzinie nie może byd
większa niż kwota 351 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm./ oraz z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz
kwot świadczeo pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. Nr 135 poz. 950/)
2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeo rodzinnych tj. dochód w rodzinie na osobę nie
przekracza miesięcznie 504 zł (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm./), gdzie są dzieci
i uczniowie, w tym niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
2. Uczestnicy Projektu, o których mowa w pkt. 1 muszą spełniad następujące warunki:
1) Posiadad miejsce zamieszkania na terenie gminy Adamów.
2) Nie posiadad komputera i dostępu do Internetu.
3) Zobowiązad się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

III Proces rekrutacji
§5
1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegad będzie dwuetapowo:
1) Pierwszy etap obejmowad będzie:
a) wyselekcjonowanie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz
Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych grupy potencjalnych Uczestników
z terenu gminy, spełniających kryteria określone w § 4 pkt. 1.
b) wysłanie stosownej informacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do grupy
Uczestników, o której mowa wyżej i zamieszczenie informacji o naborze do
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Projektu na stronie internetowej gminy www.adamow.eu oraz na tablicach
ogłoszeo w Urzędzie Gminy i szkołach.
c) przyjmowanie zgłoszeo do Projektu w terminie do 15 lutego 2010 r.
do godz. 10.00
d) powołanie stosownym zarządzeniem Wójta Gminy Komisji Rekrutacyjnej.
2) Drugi etap obejmowad będzie:
a) weryfikację zgłoszeo do udziału w projekcie pod kątem spełnienia kryteriów
opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych.
b) przeprowadzenie indywidualnych rozmów z potencjalnymi Uczestnikami Projektu.
c) utworzenie Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowej.
d) poinformowanie osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcje i podpisanie
umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.
2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 60 Uczestników Projektu.
3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni uczeo bądź rodzic lub opiekun prawny ucznia
dostarczając do sekretariatu Urzędu Gminy Adamów dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki
do niniejszego regulaminu:
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie,
2) Formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego,
3) Oświadczenie o dochodach netto za miesiąc styczeo 2010 r. wraz z załącznikami.
4. Zgłoszenia do projektu należy dokonad osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do
15 lutego 2010 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu.
5. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy Adamów oraz na stronie internetowej
www.adamow.eu.
6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku, kiedy ilośd zgłoszeo do Projektu, spełniających warunki uczestnictwa określone w §4,
przekroczy 60, Komisja będzie brad pod uwagę następujące kryteria:
1) dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny,
2) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
3) liczba osób w gospodarstwie domowym,
4) średnią ocen ucznia w roku poprzedzającym dany rok szkolny,
5) opinie szkoły, GOPS-u.
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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9. O zakwalifikowaniu

bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie

poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

IV Zasady rezygnacji, zakooczenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
§6
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 mied formę pisemnego oświadczenia i zawierad powód
rezygnacji.
3. Uczestnik Projektu kooczy w nim udział w przypadku, gdy w czasie jego trwania przestanie spełniad
warunki określone w § 4 pkt 1 i 2. W sytuacji zaistnienia takich zmian Uczestnik Projektu jest
zobowiązany niezwłocznie powiadomid o nich personel Projektu w formie pisemnego oświadczenia.
4. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania
zobowiązao określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej
warunki uczestnictwa w Projekcie.
5. W przypadku rezygnacji, zakooczenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu
otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej
eksploatacji.
6. W przypadku rezygnacji, zakooczenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału
w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

V Pozostałe postanowienia
§7
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
2. Gmina Adamów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
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
Adamów.
Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„CYFROWE WROTA NA ŚWIAT – MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW”

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko/

w projekcie pt. „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów” realizowanym przez Gminę
Adamów w partnerstwie z Fundacją Lem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
priorytetowej 8. „Społeczeostwo 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 zakooczeniu 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 (rodzic + dziecko) 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.

……………………………………………………..

/miejscowośd, 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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* W przypadku ucznia, który nie ukooczył 18 roku życia deklarację uczestnictwa podpisuje rodzic lub opiekun
prawny.

Załącznik nr 2 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„CYFROWE WROTA NA ŚWIAT – MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW”

1. KATEGORIA WNIOSKODAWCY

Dzieci i młodzież, które zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ uprawnione są do otrzymywania stypendium socjalnego i miesięczna wysokośd
dochodu na osobę w rodzinie nie może byd większa niż kwota 351 zł netto (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm./ oraz
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeo pieniężnych z pomocy społecznej /Dz. U. Nr 135 poz. 950/)

 Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu świadczeo rodzinnych tj. dochód w rodzinie na osobę nie przekracza miesięcznie 504 zł
(zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2006 r.
Nr 139 poz. 992 z późn. zm./), gdzie są dzieci i uczniowie, w tym niepełnosprawni ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

2. DANE UCZNIA ZGŁASZANEGO DO PROJEKTU
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce

PESEL

Wiek

Płed

K

M

Siedziba szkoły, do
której uczęszcza uczeo

podstawowa
ponadgimnazjalna

Rodzaj szkoły do której uczęszcza

gimnazjum

Średnia ocen uzyskana w poprzednim roku szkolnym

Adres zameldowania
Rodzaj zameldowania
Ulica

stałe
Nr domu

czasowe
Nr
lokalu
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Miejscowośd

Kod
pocztowy

Adres zamieszkania

Poczta

1

Ulica

Nr domu

Nr
lokalu

Miejscowośd

Kod
pocztowy

Poczta

Oświadczenie o niepełnosprawności
Stopieo
niepełnosprawności

ZNACZNY

UMIARKOWANY

2

LEKKI

WAZNE DO
……………………………
BEZTERMINOWE

Orzeczenie o
niepełnosprawności

WAŻNE DO…………………………….

Rodzaj
niepełnosprawności

schorzenie narządu ruchu

BEZTERMINOWE

upośledzenie umysłowe

schorzenie narządu wzroku
inne (proszę wpisad jakie)
……………………………………………..
schorzenie narządu słuchu

3. DANE RODZICA LUB OPIEKUNA
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce

PESEL

Wiek

Płed

K
M



Rodzaj, seria i
nr dokumentu
tożsamości

Adres zameldowania
Rodzaj zameldowania

stałe

czasowe

Ulica

Nr domu

Nr
lokalu

Miejscowośd

Kod
pocztowy

Poczta

Adres zamieszkania

1
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Ulica

Nr domu

Nr
lokalu

Miejscowośd

Kod
pocztowy

Poczta

Dane kontaktowe
Tel.
stacjonarny

Tel. komórkowy

Adres e-mail

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 …………………………………………………………………………………….. otrzymuje/nie otrzymuje3
/Imię i nazwisko ucznia/

stypendium socjalne.
4. Oświadczam, iż moje gospodarstwo domowe jest/nie jest3 uprawnione do korzystania z systemu
świadczeo rodzinnych.
5. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowe
wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
6. 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.
7. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeo niezbędnych
do prawidłowej realizacji projektu.
8. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego nie
jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu.
9. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej
odwołanie.
10. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., /Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn.
zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Cyfrowe wrota na świat – mobilny
Internet w gminie Adamów” realizowanego przez Gminę Adamów w partnerstwie z Fundacją Lem
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.

……………………………………………………..

/miejscowośd, data/

……...…………………………………………………………………………………

/czytelny podpis Wnioskodawcy/*

1

wypełnid tylko w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania
wypełnid jeśli dotyczy (jeśli dotyczy należy załączyd kserokopię orzeczenia)
3
niepotrzebne skreślid
2

Uwaga: do formularza zgłoszeniowego należy dołączyd kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy

GMINA
ADAMÓW

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
* W przypadku ucznia, który nie ukooczył 18 roku życia formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun
prawny.

Załącznik nr 3 do Regulaminu
OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

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

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

legitymujący(a) się dowodem osobistym ………………………………………………………………………………………..
(seria i nr)

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym:
Lp.
1

Imię i nazwisko

Stopieo
pokrewieostwa
WNIOSKODAWCA

PESEL

Miejsce
pracy/nauki

Średni miesięczny
dochód netto

2

3

4

5

6

7

Oświadczam, że wysokośd 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. styczeo 2010 r. – wynosi
........................................zł (słownie złotych:……………….......................................................................).
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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 prawdziwośd danych
zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu
……………………………………………………..

……...…………………………………………………………………………………

/miejscowośd, data/

/czytelny podpis Wnioskodawcy/*

INFORMACJA

Sposób wyliczenia przeciętnego dochodu netto:
łączny dochód netto
przeciętny miesięczny dochód netto = ---------------------------------------------------------liczba osób w gospodarstwie domowym

1. Zgodnie z art. 90d ust. 2 pkt 7 miesięczna wysokośd dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania
się o stypendium szkolne nie może byd większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr.64 poz. 593 z późn. zm.) tj.:
 Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.
 Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 351 zł.
 Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 504,00 zł lub
583,00 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie. Prawo do zasiłku rodzinnego
przysługuje:
 Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 Opiekunowi faktycznemu dziecka,
 Osobie uczącej się.
3. 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 nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
3) kwotę bieżących alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeo
w naturze.
4. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyd dowody potwierdzające wysokośd uzyskiwanych dochodów np.:
 zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc styczeo 2010,
 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 GOPS o pobieraniu świadczeo rodzinnych i pielęgnacyjnych
 decyzję o pobieraniu stypendium szkolnego
5. Uczestnik zobowiązany jest również dostarczyd oświadczenie o niepełnosprawności wraz orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – jeżeli dotyczy.
6. Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyd w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów,
ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. do godz. 10.00.

GMINA
ADAMÓW

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

* W przypadku ucznia, który nie ukooczył 18 roku życia formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun
prawny.

