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Załącznik
do Zarządzenia Starosty Sulęcinskiego
Nr 44/2014 z dnia 17.10.2014 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

pn.: „Internet dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego”
Nr projektu: POIG.08.03.00-08-172/11
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
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§1
PODSTAWY PRAWNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr
175, poz. 1362 ze zmianami).
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 ze zmianami).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami).
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 101 poz. 926 ze
zmianami).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84 poz. 712).
Szczegołowy opis priorytetow Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20072013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013.
Umowa i wniosek o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-08-172/11 dla projektu „Internet
dla mieszkancow Powiatu Sulęcinskiego”.
§2
DEFINICJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beneficjent – Powiat Sulęcinski.
Beneficjent Ostateczny – osoba, ktora została wybrana w procesie rekrutacji do otrzymania
wsparcia.
Formularz zgłoszeniowy – dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w
projekcie.
Gospodarstwo domowe – rodzina razem mieszkająca i utrzymująca się wspolnie.
Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie.
Projekt – działania dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Regulamin uczestnictwa w projekcie – dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej,
stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie.
Wnioskodawca – osoba składająca formularz zgłoszeniowy do naboru w ramach projektu
„Internet dla mieszkancow Powiatu Sulęcinskiego”.

§3
INFORMACJE O DOFINANSOWANIU
1.

Projekt „Internet dla mieszkancow Powiatu Sulęcinskiego” jest finansowany przez Unię
Europejską ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os priorytetowa 8. Społeczenstwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjnosci gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie
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2.

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa.
§4
CEL DZIAŁANIA

1.
2.

3.

4.

5.

Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Celem ogolnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Powiatu
Sulęcińskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją
materialną lub niepełnosprawnością.
Cele szczegółowe projektu to likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu dla osob z grup docelowych poprzez budowę radiowej
infrastruktury dostępowej, upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
osob z grup docelowych Projektu poprzez zakup i uzyczenie sprzętu komputerowego oraz
nabycie umiejętnosci korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w
szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. W niniejsze cele
wpisuje się rowniez zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom realizującym zadania
publiczne.
Wskazniki celow projektu – cele zostaną zrealizowane w 2015 roku:
4.1.
Liczba gospodarstw domowych, ktore otrzymały dofinansowanie dostępu do
Internetu: 100.
4.2.
Liczba zakupionych zestawow komputerowych: 268.
4.3.
Liczba przeprowadzonych szkolen, warsztatow, treningow, wizyt studyjnych: 20.
Projektem objęte będą również 22 jednostki podległe Powiatowi Sulęcińskiemu i Gminom
Słońsk oraz Torzym w ramach działań koordynujących.
§5
GRUPY DOCELOWE

1.

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:
1.1.
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowazniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
1.2.
gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowazniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu swiadczen rodzinnych,
1.3.
dzieci i młodziez ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiow socjalnych, typowana do otrzymania
wsparcia we wspołpracy ze szkołą oraz/lub osrodkami pomocy społecznej,
1.4.
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawnosci lub z orzeczeniem rownowaznym.
2. W celu prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia zamierzonych efektow projektu z grupy
beneficjentow wyklucza się rodziny:
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2.1.

2.2.

2.3.

marginesu społecznego (def. Encyklopedia PWN – grupa społeczna składająca się z
jednostek o niskim statusie społecznym, ktorych zachowania są sprzeczne z ogolnie
przyjętymi normami moralnymi i zasadami wspołzycia i często mają charakter
patologii społecznej),
rodziny patologiczne (def. Encyklopedia PWN – rodziny, ktore pozostają w
sprzecznosci z wartosciami i zasadami aktualnie akceptowanymi przez dane
społeczenstwo),
rodziny dotknięte nieleczonym alkoholizmem (w tym celu przeprowadzony zostanie
wywiad srodowiskowy).
§6
KRYTERIA PRZYDZIELENIA WSPARCIA

I.
1.

Osoby korzystające z pomocy społecznej:
gospodarstwa domowe spełniające warunki upowazniające do otrzymania wsparcia w
ramach systemu pomocy społecznej (Dział I, Art. 8 Ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej) –
grupa A, tj.:
1.1.
osoby samotnie gospodarujące, ktorych miesięczny dochod nie przekracza kwoty
542,00 zł netto;
1.2.
osoby w rodzinie, w ktorej miesięczny dochod na osobę nie przekracza 456,00 zł
netto;
1.3.
rodziny, ktorych dochod nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie.

II.
2.

Osoby korzystające z zasiłkow rodzinnych:
gospodarstwa domowe spełniające warunki upowazniające do otrzymania wsparcia w
ramach systemu swiadczen rodzinnych (Rozdział 2, Art. 4. 1 tekst jednolity Ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych) – grupa B. Prawo do zasiłku rodzinnego i
dodatkow do tego zasiłku przysługuje:
2.1.
rodzicom, jednemu z rodzicow albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2.2.
opiekunowi faktycznemu dziecka;
2.3.
osobie uczącej się.
2.4.
w ramach systemu swiadczen rodzinnych, swiadczeniem obowiązującym jest zasiłek
rodzinny (stan na dzien rozpoczęcia naboru tj. 20.10.2014 r.), ktory przysługuje
osobom, o ktorych mowa w art. 4 ust. 2, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochod osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł
na osobę w rodzinie, jesli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
III. Dzieci i młodziez ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiow socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we
wspołpracy ze szkołą oraz/lub osrodkami pomocy społecznej – grupa C.
IV.
3.

Osoby niepełnosprawne:
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci
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lub z orzeczeniem rownowaznym – grupa D.
Kryteriami obowiązkowymi dla kazdej z grup są:
a) spełnienie minimum jednego z kryteriow wymienionych w ust. I-IV;
b) stały lub czasowy meldunek na terenie gmin: Słonsk, Sulęcin lub Torzym;
c) spełnienie kryterium technicznego – mozliwosc podłączenia do sieci (gospodarstwo
domowe znajduje się w zasięgu wybudowanych nadajnikow).
5. Pierwszenstwo w przydzieleniu wsparcia będą miały gospodarstwa domowe:
a) o najnizszych dochodach, posiadające dzieci w wieku szkolnym lub rodziny, w ktorych
znajduje się niepełnoletnia osoba niepełnosprawna;
b) w pierwszej kolejnosci będą brane pod uwagę gospodarstwa domowe nieposiadające
komputera, ale dopuszcza się udział osob posiadających komputer.
6. W przypadku większej ilosci zgłoszen spełniających kryteria wsparcia o zakwalifikowaniu
zdecyduje kolejnosc zgłoszen.
4.

§7
SPOSÓB WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriow oraz złozenie w terminie
poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (ktorego wzor stanowi załącznik nr 1
do regulaminu uczestnictwa w projekcie) wraz z wymienionymi nizej dokumentami.
Formularz zgłoszeniowy nalezy wypełnic drukowanymi literami w języku polskim.
Formularz nalezy wypełnic, podpisac oraz dostarczyc osobiscie lub pocztą (liczy się data
wpływu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt 8.3 PO IG” do Starostwa
Powiatowego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18a – biuro podawcze.
Na kazde gospodarstwo domowe przypada 1 formularz.
Formularz zgłoszeniowy winna podpisac osoba pełnoletnia, w przypadku gdy o wsparcie
ubiega się osoba niepełnoletnia formularz podpisuje rodzic/opiekun prawny.
Do formularza zgłoszeniowego nalezy załączyc:
6.1.
orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w przypadku
osob niepełnosprawnych,
6.2.
zaswiadczenie o wysokosci dochodow wystawione przez Urząd Skarbowy,
6.3.
zaswiadczenie o stypendium socjalnym (jesli dotyczy)
6.4.
kserokopię dowodu osobistego osoby wnioskującej.
§8
POBIERANIE ORAZ SKŁADANIE FORMULARZY ORAZ INFORMACJI O PROJEKCIE

1.

Formularze zgłoszeniowe pobierac i składac mozna w:
 Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulęcin
 Urzędzie Gminy Słonsk
ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słonsk
 Urzędzie Miejskim w Torzymiu
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ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym
2. Formularz oraz regulamin będą dostępne na nastepujących stronach internetowych:
www.powiatsulecinski.pl, www.slonsk.pl i www.torzym.pl.
3. Formularze zgłoszeniowe mozna składac od 20.10.2014 r. do 28.11.2014 r. od godz. 8:00 do
godz. 14:00. Wnioski, ktore wpłyną po 28.11.2014 r. po godz. 14:00 zostaną odrzucone i nie
będą rozpatrywane.
4. Złozenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem wnioskodawcy do
projektu.
5. Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają:
Monika Kononowicz – tel. 95 755 52 43 wew. 52
Marta Borkowska-Lisiak – tel. 95 755 52 43 wew. 50
Maja Sobieraj-Kusz – tel. 95 755 52 43 wew. 53
§9
OCENA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Złozone formularze zgłoszeniowe podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej
z ustaleniami regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Oceny dokonuje komisja powołana przez Starostę Sulęcinskiego, składająca się z 5 osob.
Posiedzenia komisji są wazne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członkow komisji.
Członkowie komisji dokonują oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych podczas
posiedzenia komisji, ktore odbywa się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.
Członkowie komisji nie mogą byc związani z osobami składającymi formularze
zgłoszeniowe stosunkiem osobistym lub słuzbowym takiego rodzaju, ktory mogłby
wywołac wątpliwosci co do bezstronnosci przeprowadzonych czynnosci rekrutacyjnych.
Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
§ 10
WYBÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH

1.

2.

3.

4.

Pierwszym etapem rekrutacji jest utworzenie listy zainteresowanych uczestnictwem w
projekcie na podstawie weryfikacji kryteriow formalnych przedłozonych dokumentow
aplikacyjnych – formularza zgłoszeniowego oraz analizy sytuacji finansowej gospodarstwa
domowego.
Kolejnym etapem rekrutacji jest podjęcie decyzji przez komisję o zakwalifikowaniu do
udziału w projekcie. Zakwalifikowane zostaną tylko te gospodarstwa, ktore są w zasięgu
sieci (sygnału).
Wybor Beneficjentow Ostatecznych w przypadku wpłynięcia większej niz zakładana w
projekcie liczby zgłoszen, odbędzie się na podstawie wysokosci dochodow wybierając od
najnizszych z pierwszenstwem dla rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym lub
rodzin, w ktorych znajduje się niepełnoletnia osoba niepełnosprawna.
Nad prawidłowym przebiegiem wyboru będzie czuwac komisja powołana przez Starostę
Sulęcinskiego, wymieniona w § 9.
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5.
6.
7.

W trakcie wyboru zostanie wytypowanych 100 gospodarstw domowych, spełniających
kryteria § 6.
Z pozostałych zgłoszen spełniających wymogi formalne zostanie utworzona lista
rezerwowa.
W przypadku złozenia rezygnacji przez uczestnika projektu lub jego wykluczenia w jego
miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
§ 11
PODPISANIE UMOWY

1.
2.
3.

Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Ostatecznym zostaną zweryfikowane dane
zawarte w przedłozonym przez niego formularzu zgłoszeniowym.
Wybrane gospodarstwa zostaną powiadomione pisemnie o kwalifikacji i terminach
podpisania umowy z Powiatem Sulęcinskim.
Przez cały okres trwania umowy włascicielem sprzętu pozostaje Powiat Sulęcinski.
§ 12
PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

1.

Beneficjent Ostateczny ma obowiązek:
1.1.
przedkładania wszelkich informacji, dokumentow oraz oswiadczen niezbędnych do
prawidłowej realizacji projektu,
1.2.
dbania o sprzęt komputerowy oraz zgłaszania wszelkich awarii sprzętu
pracownikom odpowiedzialnym za serwis sprzętu,
1.3.
przestrzegania legalnosci oprogramowania zainstalowanego na uzyczonym sprzęcie,
1.4.
wspołpracy ze wszystkimi podmiotami zaangazowanymi w realizację projektu,
1.5.
zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu; Beneficjent Ostateczny
ponosi odpowiedzialnosc finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie
sprzętu z jego winy,
1.6.
udostępniania lokalu, w ktorym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby
naprawy, serwisu lub kontroli,
1.7.
natychmiastowego powiadamiania obsługi projektu o okolicznosciach mających
wpływ na mozliwosc uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca
zamieszkania).
2. Beneficjent Ostateczny ma prawo do:
2.1.
uzytkowania sprzętu bez koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz
Powiatu, chyba, ze inne postanowienia regulaminu stanowią inaczej,
2.2.
instalacji zakupionego przez siebie legalnego oprogramowania,
2.3.
korzystania z sieci internetowej dostarczonej mu w ramach projektu bez
koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek opłat.
3. Uczestnik wskaze miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie sprzętu wraz z
oprogramowaniem w swoim miejscu zamieszkania.
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4.
5.
6.

Uczestnik zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w nalezytym
stanie technicznym oraz ponoszenia kosztow eksploatacji (np. energia elektryczna).
Szczegoły dotyczące praw i obowiązkow uczestnika projektu okreslone zostaną w umowie
uzyczenia sprzętu.
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest mozliwa tylko w
przypadku wystąpienia waznych okolicznosci, ktore uniemozliwiają uczestnikowi dalszy
udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna miec formę pisemnego
oswiadczenia i zawierac powod rezygnacji. W przypadku złozenia rezygnacji przez
uczestnika projektu w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

W trakcie trwania naboru Powiat zastrzega sobie prawo do zmiany zapisow w tresci
regulaminu oraz innych dokumentow rekrutacyjnych.
Beneficjent Ostateczny podczas promocji i rekrutacji do projektu wspołpracuje ze
Starostwem Powiatowym w Sulęcinie.
Nadzor nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie
nalezy do kompetencji Kierownika Projektu.
Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia, do ktorego jest załącznikiem.
Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
Sposob wyliczenia przeciętnego dochodu netto:
6.1.
przeciętny miesięczny dochod netto rodziny ustala się dzieląc przez 12 łączną kwotę
dochodow uzyskanych przez członkow rodziny za rok 2013,
6.2.
przeciętny miesięczny dochod netto na osobę w rodzinie ustala się dzieląc łączną
kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu netto rodziny przez liczbę członkow
rodziny.
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