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„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

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

Innowacyjna Gospodarka 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszym Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”  współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VIII 

Społeczeństwo informacyjne -  zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.  

Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i z publicznych środków krajowych.  

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1). „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin 

partnerskich północnej Lubelszczyzny”. 

2). „Gminach uczestniczących w projekcie” – należy przez to rozumieć gminy: Wisznice, Jabłoń, 

Konstantynów, Milanów, Parczew, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka, Miasto Terespol, Wohyń. 

3). „Liderze” – należy przez to rozumieć Gminę Wisznice.  

4). „Uczestniku projektu” – należy przez to rozumieć osobę (gospodarstwo domowe) zakwalifikowaną 

do uczestnictwa w Projekcie lub jednostkę podległą gminom uczestniczącym w projekcie (w tym: 

biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo wychowawcze 

położone na obszarze działania gmin uczestniczących w projekcie.  

5). „Obszar realizacji projektu” – należy przez to rozumieć teren gmin uczestniczących w projekcie. 

6). „Formularz zgłoszeniowy” -  należy przez to rozumieć dokument będący podstawą do ubiegania 

się o udział w projekcie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 3 

1. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 942 gospodarstw domowych oraz 

26 jednostek podległych gminom realizującym projekt. 

2.  Projekt obejmuje następujące działania: 

1). Zapewnienie Uczestnikom projektu niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z    

oprogramowaniem.                                                                                                                                               
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2). Instalacja u uruchomienie sprzętu komputerowego w domu lub jednostkach podległych.                                                                                               

3). Zapewnienie uczestnikom wsparcia technicznego i bezpłatnego  serwisu w trakcie eksploatacji 

sprzętu.                                                                                                                                                                     

4). Zapewnienie dostępu do Internetu w okresie realizacji Projektu oraz przez 5 lat od daty jego 

zakończenia: 

a) zorganizowanie szkoleń informatycznych dla uczestników projektu, 

b) promocję projektu.  

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 4 

1. W Projekcie weźmie udział 26 jednostek podległych gminom uczestniczącym w projekcie, 

wskazanych przez te Gminy, oraz 942 gospodarstwa domowe z obszaru objętego projektem, 

zagrożone wykluczeniem cyfrowym, które zostaną wyłonione w procesie rekrutacyjnym. 

2. Liczba uczestników z poszczególnych gmin rozkłada się następująco: 

1). Gmina Wisznice – 100 gospodarstw domowych i 3 jednostki podległe gminie: Świetlica wiejska w 

Polubiczach, Szkoła Podstawowa w Horodyszczu, Wiejski Dom Kultury w Dubicy. 

2). Gmina Jabłoń – 110 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie: Gminny Ośrodek 

Kultury, Świetlica wiejska w Dawidach, Gminna Biblioteka w Jabłoniu Filia w Gęsi, Dom Kultury w 

Kolanie, Świetlica wiejska w Kalince, Wiejski Dom Kultury w Paszenkach. 

3). Gmina Podedwórze – 9 gospodarstw domowych i 1 jednostka podległa gminie: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Podedwórzu. 

4). Gmina Rossosz – 41 gospodarstw domowych i 1 jednostka podległa gminie: Gminny Ośrodek 

Kultury w Rossoszu. 

5). Gmina Sosnówka – 52 gospodarstw domowych i 1 jednostka podległa gminie: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Sosnówce. 

6). Gmina Wohyń – 100 gospodarstw domowych i 2 jednostki podległe gminie: Zespół Szkół w 

Wohyniu, Zespół Szkół w Suchowoli. 

7). Gmina Miasto Parczew – 150 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie: Urząd 

Miejski w Parczewie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Laskach, Publiczne Gimnazjum w Parczewie, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie, 

Parczewski Dom Kultury. 

8). Gmina Miasto Terespol – 250 gospodarstw domowych i 1 jednostka podległa gminie: Miejska 

Bibliotek Publiczna w Terespolu. 

9). Gmina Milanów – 100 gospodarstw domowych i 2 jednostki podległe gminie: Gminna Biblioteka 

Publiczna w Milanowie, Świetlica wiejska w Radczu. 

10). Gmina Konstantynów – 30 gospodarstw domowych i 3 jednostki podległe gminie: Szkoła 

Podstawowa w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii, Gimnazjum w 

Konstantynowie. 
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3. Do udziału w projekcie uprawnione są osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione 

warunki konieczne: 

1). zamieszkują na terenie gmin uczestniczących w projekcie, 

2). są zagrożone wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub 

niepełnosprawności  (tj. nie posiadają w miejscu zamieszkania dostępu do Internetu), 

3). zobowiążą się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie, 

4). należą do co najmniej 1 z poniższych grup: 

a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia  
w ramach systemu pomocy społecznej. Na podstawie art.8 ust. 1 Ustawy z dn. 12 marca 2004r. o 
pomocy społecznej Dz. U. z 2009r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministra 
z 12 lipca 2012 w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 
z  pomocy społecznych (Dz. U. z 2012, poz. 823), świadczenia te przysługują:  

- osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł 
netto, 
- osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód  nie przekracza kwoty 456 zł netto, 
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w 
rodzinie, 

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia 
w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Zgodnie z art.4 ust. z dn. 28 listopada 2003 o 
świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2013r. poz. 1456) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 
sierpnia 2012 w sprawie wysokości stawek dochodu rodziny osoby uczącej się stanowiących 
podstawę ubiegania się o zasiłek rodziny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. Z. 2012 r. poz. 
959), świadczenia te przysługują: 

-  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka, 
-  opiekunowi faktycznemu dziecka, 
- osobie uczącej się  

jeżeli (zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza kwoty 539 zł netto na 

osobę w rodzinie lub 623 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne), 

c) dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 19 roku 
życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych,  
d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z 
orzeczeniem równoważnym,  
e) rodziny zastępcze (decyduje kryterium dochodowe),  
f) rodzinne domy dziecka (decyduje kryterium dochodowe),  
g) samotni rodzice (decyduje kryterium dochodowe),  
h) 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. z 2013r. poz. 1456) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-
rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 
799,18 zł)- (decyduje kryterium dochodowe). 
i) dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach 
ponadgimnazjalnych z bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnia ocen za ostatni rok nauki 
minimum 4,50), zameldowana na pobyt stały na obszarze objętym projektem z rodzin, w których 
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok 



                                                                          

                                                                                         str. 4       

 
 

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

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

Innowacyjna Gospodarka 

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 

4. W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie większej, niż wymieniona w § 4 ust. 2 

liczby osób z terenu danej gminy uczestniczącej w projekcie, wprowadzone zostaną 

dodatkowe kryteria punktowe: 

1).  gospodarstwa domowe, w których liczba dzieci w rodzinie to:  

 a) 3 i więcej -10 pkt.  

 b) 2 dzieci – 7 pkt.            

                      c) 1 dziecko – 5 pkt. 

2). kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka            
rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym wyliczony za miesiąc poprzedzający 
złożenie formularza zgłoszeniowego) : 

a) 456- 623zł./osobę -  3 pkt. 
b) 350-455zł./osobę – 5pkt. 
c) 250-349zł./osobę- 7pkt. 

Poniżej 249zł/osobę - 10pkt.  
3).  liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  w gospodarstwie domowym:  

      a)     3 i więcej -10 pkt.         

      b)     2 osoby – 7 pkt.         

      c)     1 osoba – 5 pkt. 

4).  liczba dzieci w rodzinie ze średnią ocen w ostatnim roku szkolnym powyżej 4,50: 

      a)    3 i więcej -10 pkt.         

      b)    2 dzieci – 7 pkt.          

      c)    1 dziecko – 5 pkt.    

     5. Beneficjentami ostatecznymi zostaną osoby, które uzyskają najwyższa liczbę punktów. W  

przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje wysokość dochodów netto przypadająca 

na jedną osobę w gospodarstwie domowym. W przypadkach wątpliwych Komisja Rekrutacyjna może 

kierować się własnymi kryteriami wewnętrznymi i żądać dodatkowych dokumentów.  

      6. Osoby wybrane do udziału w projekcie będą zobowiązane do podpisania umowy 

uszczegóławiającej warunki uczestnictwa oraz udziału w obowiązkowym szkoleniu w zakresie obsługi 

komputera. Brak zgody na podpisanie umowy i udział w szkoleniu skutkuje wykreśleniem z listy 

uczestników projektu. W tym przypadku do projektu kwalifikuje się kolejna osoba z listy rezerwowej.  

 

III PROCES REKRUTACJI 

 

§ 5 

 

1. O zakwalifikowaniu się danej osoby lub gospodarstwa domowego decyduje Komisja 

Rekrutacyjna powołana w każdej z gmin uczestniczących w projekcie. W skład komisji 



                                                                          

                                                                                         str. 5       

 
 

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

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

Innowacyjna Gospodarka 

wchodzić będzie od 3-5 osób w tym: koordynator lub asystent koordynatora projektu i 

przedstawiciel GOPS. 

2. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo. 

3. Pierwszy etap obejmował będzie:  

1). Powołanie 10 Komisji Rekrutacyjnych w każdej z gmin uczestniczących w Projekcie.  

2). Akcję promocyjno-informacyjną na obszarze realizacji  Projektu. 

3). Dystrybucję i przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w urzędach gmin uczestniczących w 

Projekcie. 

4). Weryfikację formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 ust. 3 

oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych przez komisje rekrutacyjne. 

5). Utworzenie list uczestników spełniających warunki konieczne udziału w projekcie w każdej z gmin 

uczestniczących w projekcie.   

4. Drugi etap obejmował będzie: 

1). W przypadku większej niż wymieniona w § 4 ust. 2 liczby osób z terenu danej gminy uczestniczącej 

w projekcie, które spełniają warunki konieczne udziału w projekcie  - ocena punktowa otrzymanych 

zgłoszeń zgodnie z kryteriami opisanymi w § 4 ust. 4. 

2). W przypadku mniejszej niż wymieniona w § 4 ust. 2 liczby osób z terenu danej gminy 

uczestniczącej w projekcie – ogłoszenie dodatkowego terminu naboru 

3). Stworzenie list podstawowych oraz ewentualnych list rezerwowych w każdej z gmin 

uczestniczących w projekcie 

4). Poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie i 

podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w projekcie z wyłonionymi uczestnikami 

Projektu.  

5. Jedno gospodarstwo domowe uprawnione jest do złożenia jednego formularza 

zgłoszeniowego. 

6. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy uczestniczącej w projekcie, a 

w przypadku osoby niepełnoletniej - przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny poprzez 

złożenie następujących dokumentów: 

1). wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr  1 do Regulaminu), 

2). kserokopia dowodu osobistego, 

3). orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie 

równoważne ( jeżeli dotyczy), 

4). dokumenty poświadczające wysokość dochodów w gospodarstwie domowym: 

a) w przypadku dochodów z gosp. rolnych- ostatni nakaz podatkowy lub informacja o wielkości 

gospodarstwa rolnego (zał. Nr 2) poświadczona przez pracownika Urzędu Gminy lub zaświadczenie o 

wielkości gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania gospodarstwa poza terenem gminy, w 

której składany jest formularz zgłoszeniowy), 

b) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących w formach innych niż 

umowa o pracę-  oświadczenie o dochodach (zał. Nr 3) 



                                                                          

                                                                                         str. 6       

 
 

„Dotacje na Innowacje"  -„Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

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

Innowacyjna Gospodarka 

c) w przypadku osób pracujących- zaświadczenie od pracodawcy  o wysokości zarobków za miesiąc 

poprzedzający złożenie wniosku,  

d) w przypadku świadczeń alimentacyjnych- decyzja sądu o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych, 

5). zaświadczenie o pobieraniu nauki lub spełnianiu obowiązku nauki przez dzieci i młodzież (jeżeli 

dotyczy), 

6). kserokopia świadectwa szkolnego za ostatni rok szkolny tj. 2012/2013 (dzieci z wynikami powyżej 

średniej 4,50), 

7). kopia odcinka renty lub emerytury z ostatnich 3 miesięcy, dopuszczalny także wyciąg bankowy 

(jeżeli dotyczy), 

8). dokument potwierdzający status rodziny zastępczej (jeżeli dotyczy), 

9). dokument potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeżeli dotyczy), 

10). dokument potwierdzający status samotnego rodzica (jeżeli dotyczy): 

a) akt zgonu drugiego z rodziców dziecka,       

 b) akt urodzenia dziecka gdy ojciec jest nieznany,      

 c) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód czy separację. 

7. Formularze rekrutacyjne będą dostępne w wersji papierowej we właściwym dla miejsca 

zamieszkania Urzędzie Gminy oraz na jego stronie internetowej.  

8. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów przysługuje 7 dni na uzupełnienie.  

9. Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje 

data stempla pocztowego) w terminie od 3 lutego 2014r. do 28 lutego 2014r. do godz. 15.30. 

Miejsce składania dokumentów: siedziba Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania 

osoby składającej.  

10. O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie 

poinformowany telefonicznie.  

11. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej zakwalifikowania się bądź niezakwalifikowania 

do uczestnictwa w projekcie nie przysługuje odwołanie.   

 

IV ZASADY REZYGNACJI, ZAKOŃCZENIA                                                                                                             

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 mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać 

powód rezygnacji. 

3. Beneficjent ostateczny kończy udział w projekcie w razie zajścia jednego z następujących 

zdarzeń: 

1). zmiany w czasie trwania projektu miejsca zamieszkania przez Beneficjenta ostatecznego na 

miejsce zamieszkania poza obszarem realizacji projektu, 
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2). rozwiązania rodziny zastępczej, będącej Beneficjentem ostatecznym, 

3). utraty przez Beneficjenta ostatecznego statusu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr. 14, poz. 92 z późn. zmianami), 

4). śmierci uczestnika projektu. 

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, pkt. 1-3 Beneficjent ostateczny 

jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o nim Realizatora Projektu w formie 

pisemnego oświadczenia. 

5. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku 

stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie uszczegóławiającej 

warunki w Projekcie. 

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Beneficjent ostateczny 

zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz urządzenia do odbioru 

Internetu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 

7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta 

ostatecznego z udziału w Projekcie, jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.  

 

V POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

§ 7 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania w całym okresie realizacji Projektu oraz w 

okresie 5 lat po jego zakończeniu.  

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjentów ostatecznych zostaną określone w 

umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie. 

5. Po zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w przedmiotowym Projekcie, wymagane będzie 

przedstawienie w Biurze Projektu zgody spółdzielni mieszkaniowej lub TBS na zamontowanie 

na budynku zestawu do odbioru Internetu (w przypadku mieszkań w bloku) lub zgody 

właściciela -  w przypadku budynków prywatnych, gdy zgłaszający nie jest właścicielem 

budynku. Wzór oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody dostępny będzie we właściwym 

Urzędzie Gminy. Oświadczenie będzie stanowiło załącznik do umowy uszczegóławiającej 

warunki uczestnictwa w projekcie.  

 


