
 

 

  

 

 

 

 
 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 502/2014 

Wójta  z dnia 31-01-2014r. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

w projekcie 

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” 

 

Umowa o dofinansowanie nr  POIG.08.03.00-16-117/13-00 projektu „Połączeni cyfrowo 

w Gminie Bierawa” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1 

 

1. Regulamin określa proces rekrutacji oraz warunki uczestnictwa Beneficjentów 

Końcowych w projekcie pn. „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” w ramach 

działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”,  

Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 

gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Bierawa. 

3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 

21, 47-240 Bierawa, pokój nr. 21. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1.1 Realizator Projektu – należy przez to rozumieć Gminę Bierawa. 

1.2 Beneficjent Końcowy (BK) – należy przez to rozumieć osobę, która zostanie 
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bezpośrednio objęta działaniami projektu. 

1.3 Projekt  – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie dofinansowane przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1.4 Formularz zgłoszeniowy – należy przez to rozumieć dokument w wersji papierowej, 

stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie. 

1.5 Gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub 

niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (definicja wg 

Głównego Urzędu Statystycznego). 

1.6 Grupy docelowe – należy przez to rozumieć grupy, uprawnione do ubiegania się  

o udział w projekcie. 

1.7 Regulamin naboru do projektu – należy przez to rozumieć dokument w wersji 

papierowej i elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania 

się o udział w projekcie. 

1.8 Rodzina – należy przez to rozumieć: 

a) według Ustawy o pomocy społecznej - osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące  

(Dział I, Rozdział 1, art. 6, ust. 14 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.)). 

      lub 

b) według Ustawy o świadczeniach rodzinnych - oznacza odpowiednio następujących 

członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz 

pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także 

dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków 

rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego (Rozdział 

1, art. 3, ust. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. z 2013r. poz. 1456)). 

1.9 Wnioskodawca – należy przez to rozumieć osobę składającą Formularz Zgłoszeniowy 

do naboru, w ramach projektu  „Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”. 
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II. CEL DZIAŁANIA  

§ 3 

 

1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.  

2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie przez okres Projektu (oraz przez kolejne  

5 lat po zakończeniu projektu w okresie jego trwałości) pełnosprawnego 

funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym w Gminie Bierawa 40 gospodarstw 

domowych i 8 jednostek podległych wnioskodawcy. 

3. Projekt obejmuje następujące typy działań: 

a) Zapewnienie 40 Beneficjentom Końcowym sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem. 

b) Zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w lokalu użytkowanym 

przez dane gospodarstwo domowe. 

c) Zapewnienie pomocy technicznej w zakresie eksploatacji sprzętu w trakcie realizacji 

Projektu. 

d) Zapewnienie dostępu do Internetu w trakcie trwania Projektu oraz 5 lat po jego 

zakończeniu dla 40 Beneficjentów Końcowych oraz 8 jednostek podległych. 

e) Szkolenie dla 40 Beneficjentów Końcowych z zakresu obsługi komputera  

i Internetu. 

f) Wyposażenie 8 jednostek podległych Gminie Bierawa w sprzęt komputerowy  

i łącze Internetowe. 

 

III. GRUPY DOCELOWE  

§ 4 

 

1. Gospodarstwa domowe uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie zgodnie     

     z priorytetami, nie posiadające komputera i dostępu do Internetu: 

a) Priorytet 1: osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

b) Priorytet 2: dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej 
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sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium 

socjalnego, 

c) Priorytet 3: gosp. domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń 

rodzinnych 

d) Priorytet 4: 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. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza 

kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych 

komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, 

e) Priorytet 5: dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, 

z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę 

w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni 

aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na  

1 osobę w gosp. domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie 

Statystycznym” 

2. W projekcie udział weźmie 8 jednostek podległych Gminie Bierawa. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

§ 5 

 

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby określone w § 4 pkt 1 spełniające 

następujące kryteria formalne: 

PIORYTET 1:  

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub z orzeczeniem równoznacznym. 

1. W przypadku osób niepełnosprawnych, kryterium wsparcia stanowić będą dokumenty   

    wydane przez właściwy organ orzeczniczy, stwierdzający wymagany stopień   

    niepełnosprawności, 

2. Podmiotami uprawnionymi do orzekania w sprawach niepełnosprawności od dnia  

     1 stycznia 1998r. są:  
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a) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 

• Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 

721 z późn. zm.), w przypadku osób powyżej 16 roku życia ustalono  

 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki 

• Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku osób poniżej 16 

roku życia ustalono niepełnosprawności bez podziału na stopnie. 

• Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie umiarkowanego lub 

znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczonego przez Powiatowy Zespół do 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub 

posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób poniżej 16 roku 

życia. 

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji   

     zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) orzeka o: 

• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

• całkowitej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem  

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

• częściowej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. 

• warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest posiadanie orzeczenia ZUS  

o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 

posiadanie orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy. 

3. O udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie  

      o niepełnosprawności wydane przed 1 stycznia 1998r. przez następujące organy   

      orzecznicze: 

• Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji – orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidów. 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – orzeczenie o stałej lub długotrwałej 
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niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny. 

4. O udział w projekcie mogą ubiegać się także osoby posiadające orzeczenie lekarza   

     orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 do 16 sierpnia 1998 o: 

• całkowitej niezdolności do pracy – znaczny stopień niepełnosprawności, 

• niezdolność do samodzielnej egzystencji – znaczny stopień niepełnosprawności, 

• częściowej niezdolności do pracy – umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

 

PRIORYTET 2:  

Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  

i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnego, typowana do 

otrzymywania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej: 

a) Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje (według Ustawy z dnia  

      7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572)): 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia; 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom 

i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom  

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu 

ukończenia realizacji obowiązku nauki 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 24 roku życia. 

b) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania   

     się o stypendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1  
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    pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

• Kwotą tą, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r.  

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. poz. 823), jest kwota 456 zł netto 

na osobę w rodzinie.  

• Świadczeniem rozpatrywanym w przypadku wsparcia socjalnego dzieci  

i młodzieży jest stypendium szkolne.  

 

PRIORYTET 3:  

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania   

     wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych: 

a) Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje (Dział I, art. 8 ust. 1 Ustawy 

o pomocy społecznej) 

• osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód, zgodnie Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, nie przekracza 

kwoty 542,00 zł netto,  

•  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie 456,00 zł netto. 

b) W ocenie nie będą brane świadczenia wypłacane przy przekroczeniu kryterium 

dochodowego. 

2. Rodziny spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia  

     w ramach systemu świadczeń rodzinnych 

a) Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 

• opiekunowi faktycznemu dziecka, 

• osobie uczącej się. 

b) W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem uprawniającym jest 

przyznany zasiłek rodzinny. 

• Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 

dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł netto. Gdy członkiem rodziny 
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jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej 

się nie przekracza kwoty 623,00 zł netto. 

• W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby 

uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku 

rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi 

rodzinnemu wynoszącemu 77 zł netto, przysługującemu w okresie, na który jest 

ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie 

zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym 

zasiłek rodzinny nie przysługuje. 

3. Rodziny zastępcze zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.   

     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.)   

     tj.: 

• Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności: 

1) zaspokaja jego potrzeby bytowe, emocjonalne, rozwojowe, społeczne i religijne; 

2) zapewnia kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych; 

3) zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; 

4) zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań; 

5) umożliwia kontakt z rodzicami i innymi bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 

Rodziny zastępcze dzielą się na:  

1) spokrewnione; 

2) niezawodowe; 

3) zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe  

     specjalistyczne. 

 

PRIORYTET 4.  

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. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych 
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gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem 

w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS: 

a) emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 831,15 zł 

b) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 637,92 zł  

c) renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą   

    zawodową i renta rodzinna wypadkowa 997,38 zł  

d) renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą  

     zawodową 765,50 zł.   

 
PRIORYTET 5.  

Dzieci i młodzież ucząca się osiągająca wysokie wyniki w nauce (średnia od 5,0) z rodzin, 

w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku 

poprzedzającego rok 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” (wskaźnik ten 

za rok 2012 wynosi 1.270,00 zł).  

 

W projekcie może wziąć udział wyłącznie jedna osoba spełniająca  
kryteria z danego gospodarstwa domowego. 

 
 

Wybór gosp. domowych, w których nie mniej niż 2 osoby będą spełniały kryteria dostępu 

do projektu, zgodne z założeniami działania 8.3. Powyższe kryterium nie dotyczy osób 

niepełnosprawnych, rodzin zastępczych i rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla 

których kryterium dochodowe na członka rodziny, nie jest warunkiem koniecznym 

uczestnictwa w projekcie 

W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidzianej w projekcie liczby osób  

o udziale w projekcie będzie decydować zasada punktacji wynikająca z kolejności 

zgłoszenia oraz spełnienia przez kandydata zasad udziału w projekcie zgodnie  

z opisanymi wyżej priorytetami, gdzie punktacja jest następująca: 

1. Data zgłoszenia malejąco od 100 punktów minus 1 punkt za każdy następny dzień   
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     trwania naboru (dni robocze od poniedziałku do piątku). 

2. W zależności od rodzaju priorytetu, do którego kwalifikuje się Gospodarstwo Domowe  

     punkty przyznaje się w następującej wysokości: 

a) Priorytet 1 - 70 pkt, 

b) Priorytet 2 – 65 pkt, 

c) Priorytet 3 – 60 pkt, 

d) Priorytet 4 – 55 pkt, 

e) Priorytet 5 – 50 pkt, 

3. W zależności od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie punkty przyznaje się  

     w następującej wysokości: 

a) 0,00 - 300,00 zł – 100 pkt, 

b) 300,01 zł – 500,00 zł – 70 pkt, 

c) 500,01 zł – 1000,00 zł – 30 pkt, 

d) Powyżej 1001,00 zł – 0 pkt. 

 

V. PROCES REKRUTACJI  

§ 6 

 

1. Formularz zgłoszeniowy i pozostałe załączniki do zarządzenia 502/2014 Wójta Gminy 

Bierawa z dnia 31.01.2014 dostępne są na www.bierawa.pl oraz  w sekretariacie Urzędu 

Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa . 

2. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób otwarty z zachowaniem polityki równych 

szans i niedyskryminacji. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w budynku 

Urzędu Gminy Bierawa w pokoju nr 31 sekretariat, I piętro (dziennik podawczy)  

w terminie od 04.02.2014r. - 18.02.2014r. od poniedziałku do piątku w czasie pracy 

urzędu. Zgłoszenia do Projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Bierawa. 

 

W przypadku osoby niepełnoletniej od 13 do 18 roku życia – dokumenty rekrutacyjne 

podpisuje osoba niepełnoletnia z rodzicem lub opiekunem prawnym, a w przypadku 

dziecka poniżej 13 roku życia oraz osoby z ograniczoną zdolnością do czynności 
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prawnych – rodzic lub opiekun prawny. 

 

W celu spełnienia kryteriów formalnych osoba chcąca wziąć udział w projekcie 

zobowiązana jest do dostarczenia następujących dokumentów: 

a) formularza zgłoszeniowego,  

b) podpisaną Deklaracją uczestnictwa w projekcie, 

c) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Bierawa, 

d) oświadczenie o dochodach i ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa 

domowego wraz z załącznikami (jeśli dotyczy), 

e) oświadczenie o braku posiadania komputera oraz dostępu do szerokopasmowego 

Internetu, 

f) oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych, 

g) oświadczenie uczestnika projektu o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu 

rekrutacji i udziału, 

h) dodatkowo załączyć należy: 

• kserokopię dowodu osobistego osoby składającej formularz 

• kserokopię decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń rodzinnych, 

stypendium szkolnego lub świadczeń z pomocy społecznej (jeśli dotyczy), 

• kserokopię zaświadczenia o czasowym meldunku (jeśli dotyczy), 

• w przypadku osób uprawnionych do pobierania stypendium szkolnego 

kserokopię zaświadczenia o pobieraniu nauki (jeśli dotyczy), 

• w przypadku osób niepełnosprawnych kserokopii orzeczenia 

o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym lub orzeczenia 

równoważnego, a w przypadku dzieci orzeczenie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych (jeśli dotyczy), 

• opinia dyrektora szkoły potwierdzająca wyniki w nauce ucznia za rok 

2012/2013 (jeśli dotyczy). 

• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto/brutto wszystkich 

pracujących członków gospodarstwa domowego lub odcinek renty, 

zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie 

z Powiatowego Urzędu Pracy, oświadczenie o działalności gospodarczej za rok 



 

 

  

 

 

 

 
 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

poprzedzający złożenie formularz (jeśli dotyczy). 

 

Realizator projektu może żądać okazania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych. 

W projekcie mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają kryteria formalne. 

 

3. W przypadku zgłoszenia się większej niż przewidzianej w projekcie liczby osób  

o udziale w projekcie będzie decydować ilość punktów uzyskanych na podstawie 

kryteriów wyżej opisanych. 

4. Zakwalifikowania do projektu dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta  

Gminy Bierawa, w skład której wchodzić będą: 

a) Zastępca Wójta Gminy Bierawa, 

b) Koordynator projektu, 

c) Asystent koordynatora projektu, 

d) Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

e) Pracownik ds. obsługi księgowej. 

 

5. Osoby powołane w skład komisji rekrutacyjnej, będą zobowiązane do zachowania   

     bezstronności i rzetelności w dokonywaniu wyboru Beneficjentów Końcowych   

     projektu. 

6. Komisja zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii o zgłoszonych osobach  

      w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej bądź u dyrektorów szkół w Gminie Bierawa.   

      W przypadku zgłoszenia przez GOPS bądź dyrektorów szkół zastrzeżeń co do   

      poszczególnych osób, w szczególnych przypadkach, tj. po uzyskaniu zastrzeżeń co do   

      wykorzystania wsparcia przydzielonego przez GOPS bądź w przypadku dzieci –   

      problemów w szkole, wniosek o przyznanie pomocy w ramach projektu może zostać o  

      odrzucony, przez co osoba składająca wniosek nie zostanie przyjęta do projektu. 

7. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne otrzyma potwierdzenie złożenia  

      z datą, godziną oraz podpisem osoby przyjmującej. Formularz wraz załącznikami,   

      który wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywany. 

8. Komisja rekrutacyjna w trakcie dokonywania weryfikacji złożonych dokumentów   

      rekrutacyjnych, może zażądać dodatkowych dokumentów, w szczególności   
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      potwierdzających informacje zawarte w złożonych dokumentach, jak również w celu   

     weryfikacji autentyczności danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, dokonać   

    wizji lokalnej w domu osoby starającej się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 

9. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku z załącznikami, termin do uzupełnienia   

     brakujących dokumentów wynosi 7 dni od otrzymania wezwania. Po tym terminie   

     dokumenty nie będą rozpatrywane. Na wniosek kandydata w szczególnych   

     przypadkach komisja rekrutacyjna może ten termin wydłużyć. 

10. Ostateczna lista  BK zakwalifikowanych do projektu, wraz z  osobową listą rezerwową,   

      zostanie opublikowania w terminie 30 dni roboczych od dnia zamknięcia całości    

      naboru na stronie internetowej www.bierawa.pl, a osoby zakwalifikowane do udziału   

      w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie pisemnie. 

11. Realizator projektu zastrzega sobie prawo i możliwość do wezwania osoby składającej 

dokumenty celem udzielenia wyjaśnień bądź uzupełnienia błędów formalnych.  

W przypadku niewystarczającej ilości beneficjentów końcowych kwalifikujących się 

do udziału w projekcie, Realizator projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia 

terminu zakończenia rekrutacji, o czym poinformuje na stronie www.bierawa.pl 

 

VI PODPISANIE UMOWY Z BENEFICJENTEM KO ŃCOWYM  

§ 7 

 

1. Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Końcowym zostaną zweryfikowane dane  

zawarte w przedłożonym przez niego w Formularzu zgłoszeniowym. 

2. Z uczestnikami projektu zostanie zawarta umowa użyczenia, określająca szczegółowe 

zasady użytkowania i odpowiedzialności za przekazany zestaw komputerowy wraz 

z Internetem.  

3. O terminie podpisania umowy Uczestnicy Projektu zostaną powiadomieni pisemnie 

lub telefonicznie. 

4. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina Bierawa. 
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VII OBOWIAZKI BENEFICJENTA KO ŃCOWEGO 

§ 8 

 

1. Do obowiązków Beneficjenta Końcowego należy w szczególności: 

a) przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Projektu, 

b) zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu do biura Projektu – specjaliście ds. technicznych, 

c) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu, 

d) przestrzeganie legalności oprogramowania, 

e) eksploatacja sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, 

f) Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu,  

w szczególności: 

• Gminą Bierawa, 

• Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem sprzętu, 

• Podmiotami zajmującymi się dostarczeniem Internetu, 

• Umożliwianie przeprowadzania kontroli otrzymanego sprzętu w miejscu 

zamieszkania. 

g) BK jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Koordynatora Projektu 

o okolicznościach uniemożliwiających uczestnictwo w projekcie (np. zmianie miejsca 

zamieszkania) 

h) BENEFICJENT KO ŃCOWY PONOSI ODPOWIEDZIALNO ŚĆ FINANSOWĄ 

ZA EWENTUALNE ZAGINI ĘCIE LUB ZNISZCZENIE SPRZ ĘTU 

WYNIKAJ ĄCE Z JEGO WINY.  

 

VIII ZASADY REZYGNACJI, ZAKO ŃCZENIA LUB WYKLUCZENIA  

Z PROJEKTU  

§ 9 

 

1. W przypadku braku warunków technicznych do zainstalowania Internetu BK zostanie 
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wykluczony, a jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko  

w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział 

Beneficjenta Końcowego w Projekcie. 

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia  

i zawierać powód rezygnacji. 

4. Beneficjent Końcowy kończy udział w Projekcie w przypadku, gdy podczas trwania 

Projektu nastąpi zmiana miejsce zamieszkania poza granice Gminy Bierawa lub nastąpi 

zmiana miejsca zamieszkania na takie, w którym nie będzie warunków technicznych 

do zainstalowania Internetu. 

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

stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określanych w umowie zawierającej 

szczegółowe warunki uczestnictwa w Projekcie, która zostanie podpisana po wybraniu 

BK do udziału w Projekcie. 

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia, Uczestnik 

Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego oraz 

urządzenia do odbioru Internetu w stanie nie gorszym niż zużycie wynikające z jego 

prawidłowej eksploatacji. 

7. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia BK z udziału 

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

 

IX POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 10 

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia wydania Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa, 

w sprawie jego wprowadzenia,  w całym okresie jego realizacji 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. Osobom, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie, nie przysługuje 

odwołanie. 
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5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków BK zostaną określone w umowie określającej 

warunki uczestnictwa w Projekcie. 

 

Zatwierdzam 

Wójt Gminy Bierawa 

mgr Krzysztof Ficoń 


