Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nr wniosku: POIG/8.3/2013/MAZ/541
PROJEKT „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”
współfinansowanego w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
e-Inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI
Regulamin zawiera
1. Informacja o projekcie
2. Organizacja naboru – rekrutacji
3. Warunki, kryteria uczestnictwa
4. Postanowienia końcowe
5. Formularz zgłoszeniowy – zał nr 1.
§ 1.
INFORMACJA O PROJEKCIE:
1. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 560 gospodarstw
domowych z terenu powiatu zwoleńskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
2. Grupa docelowa (beneficjenci ostateczni):
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych,
3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym,
4) dzieci i młodzież ucząca 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 gospodarstwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1278,43 zł)
5) osoby w grupy 50+, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej
zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U.
2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń
emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w MP przez Prezesa ZUS (obecnie jest to
kwota 831,15 zł)

3. Projekt jest realizowany przez Powiat Zwoleński z siedzibą w Zwoleniu, który jest
przedstawicielem utworzonego w dniu 7 marca 2013 roku Partnerstwa w skład którego
wchodzą:
1) Powiat Zwoleński siedzibą w Zwoleniu (26-700), ul. Władysława Jagiełły 4,
NIP: 811 17 66 100 REGON: 670223221
reprezentowany przez: Pana Waldemara Urbańskiego – Starostę, Pana Arkadiusza Sulimę –
Wicestarostę.
2) Gmina Kazanów z siedzibą w Kazanowie (26-713), ul. Plac Partyzantów 28,
NIP: 811 17 15 870 REGON: 670223793
reprezentowaną przez Pana Mariana Karolika – Wójta Gminy Kazanów
zwaną dalej Partnerem bądź Gminą Kazanów
3) Gmina Przyłęk z siedzibą w Przyłęku (26-704), Przyłęk BN
NIP: 811 17 57 928 REGON: 670223920
reprezentowaną przez Pana Mariana Kuś – Wójta Gminy Przyłęk
4) Gmina Tczów z siedzibą w Tczowie (26-706), Tczów 124
NIP: 811 17 14 505 REGON: 670224031
reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wolszczaka – Wójta Gminy Tczów
5) Gmina Zwoleń z siedzibą w Zwoleniu (26-700), ul. Plac Kochanowskiego 1,
NIP: 811 17 64 762 REGON: 670223459
reprezentowaną przez Panią Bogusławę Jaworską – Burmistrza Zwolenia
zwaną dalej Partnerem bądź Gminą Zwoleń
6) Stowarzyszeniem Oświatowym „Sycyna” z siedzibą w Sycynie (26-700 Zwoleń), Sycyna 126A,
KRS: 0000079999 NIP: 811 16 14 011 REGON: 672001269
reprezentowanym przez : Pana Henryka Bednarczyka – Prezesa Zarządu, Pana Grzegorza
Stawarza – Sekretarza Zarządu
4. Biuro projektu znajduje się przy ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, czynne jest w dni
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
5. Projekt obejmuje swym zasięgiem Powiat Zwoleński.

6. Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. do 31.09.2015r.
§ 2.
ORGANIZACJA REKRUTACJI
1. Rekrutację prowadzić będzie Zespół do realizacji projektu.,
2. Termin rekrutacji będzie ogłoszony na stronach internetowych www.zwolenpowiat.pl,
www.kazanow.pl, www.przylek.pl, www.tczow.pl, www.zwolen.pl, www.sycyna.ppp.pl
oraz w ogłoszeniach prasowych.
3. Zgłoszenia na listę uczestników projektu będą przyjmowane do 11 października 2013 r.
4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu,
2) Weryfikacja

kryteriów formalnych, na podstawie analizy informacji zawartych
w formularzach zgłoszeniowych oraz złożonych dokumentów.

3) Z tych uczestników/uczestniczek rekrutacji, którzy/które z powodu wyczerpania limitu

miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie, a uzyskały przy tym pozytywną
ocenę Zarządu Partnerstwa zostanie utworzona lista osób rezerwowych.

4) Zatwierdzenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej przez Zarząd

Partnerstwa.
5. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
1) Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronach internetowych: www.zwolenpowiat.pl, www.kazanow.pl,
www.przylek.pl, www.tczow.pl, www.zwolen.pl, www.sycyna.ppp.pl lub w siedzibach:
a) Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 4, tel. 48 676 33 89
wew.26,
b) Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów, tel: 48 676 60 33
c) Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26 – 704 Przyłęk, tel: 48 677 30 16
d) Gminy Tczów, Tczów 128, 26 – 706 Tczów, tel: 48 676 80 23
e) Gminy Zwoleń, ul. Plac Kochanowskiego 1, 26 – 700 Zwoleń, tel. 48 676 22 10
2) Do formularza należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające uzyskany dochód za miesiąc poprzedzający miesiąc
złożenia formularza (gr. docelowa określona w § 1 ust. 2 pkt 1), § 1 ust. 2 pkt 2), § 1
ust. 2 pkt 5)
b) dokumenty potwierdzające uzyskany dochód za rok poprzedzający rok udziału
w projekcie oraz dokument potwierdzający wyniki w nauce (gr. docelowa określona
w § 1 ust. 2 pkt 4)
c) dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (gr. docelowa określona w § 1
ust. 2 pkt 3)
6. Formularz zgłoszeniowy musi by wypełniony w języku polskim, w sposób czytelny.
7. Formularz należy wypełnić, podpisać oraz dostarczyć osobiście w godzinach pracy do
siedzib: Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, Urzędu Gminy w Kazanowie, Urzędu Gminy
w Przyłęku, Urzędu Gminy w Tczowie, Urzędu Gminy w Zwoleniu lub przesłać za
pośrednictwem poczty tradycyjnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Formularz
zgłoszeniowy – Projekt „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu
Zwoleńskiego”
8. Złożone formularze podlegają rejestracji w Rejestrze złożonych formularzy w Systemie
FINN przez Kierownika Projektu (listy zawierające dane uczestników projektu z
formularzy przyjętych w siedzibach Urzędów Gmin muszą być codziennie przekazywane
do godz.15:30 na adres wolczynska@zwolenpowiat.pl.
9. Złożone Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
10. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane przez Kierownika projektu
w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia list przez Zarząd Partnerstwa za pośrednictwem
poczty tradycyjnej.
11. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do obowiązkowego uczestnictwa
w szkoleniach organizowanych w ramach projektu.
12. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku
rezygnacji przez osoby wcześniej zakwalifikowane.
13. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie Kandydatów/Kandydatek z listy
rezerwowej podejmie Zarząd Partnerstwa.
14. Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji w wystąpią różnice w liczbie chętnych w stosunku
do zaplanowanego sprzętu (mniej/więcej chętnych) Zarząd Partnerstwa może zmienić
podział procentowy pomiędzy grupami: z grupy o mniejszej liczbie złożonych wniosków
niż zaplanowany sprzęt w danej grupie do grupy gdzie chętnych jest więcej niż
zaplanowanego sprzętu.
15. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu
przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych potencjalnych uczestników Projektu, aż do
czasu zakończenia rekrutacji grupy spełniającej wskaźniki monitoringowe projektu.

§ 3.
WARUNKI, KRYTERIA UCZESTNICTWA
1. Do projektu mogą przystąpić osoby, spełniające na dzień złożenia formularza następujące
kryteria:
1) Prowadzą gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto
na osobę w rodzinie nie przekracza (art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2014 o pomocy społecznej
Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509.):
Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł.
Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł.
Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
2) Prowadzą gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych,
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 539,00 zł
lub 623,00 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujace się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności)(art.5 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn.
zm) na osobę w rodzinie. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:
Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
Opiekunowi faktycznemu dziecka,
Osobie uczącej się
3) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym,
4) Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci i młodzieży uczącej się w klasach V szkoły podstawowej II klasa szkoły ponadgimnazjalnej z bardzo dobrymi1 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 gospodarstwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi 1278,43 zł)
5) osoby w grupy 50+, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej
zgodnie z art. 3 pkt 162 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U.
2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń
emerytalno – rentowych ogłaszanych komunikatem w MP przez Prezesa ZUS (obecnie jest to
kwota 831,15 zł)

2. Kryteria wg których kwalifikowani będą uczestnicy projektu:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
1

Średnia wyników w nauce na koniec roku szkolnego 2012/2013 wyniosła min. 4,75
rodzinie – oznacza to 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 przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek
opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
2

2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych, (45% sprzętu łącznie kryteria § 3 ust. 1 pkt 1) i § 3
ust. 1 pkt 2))

W przypadku, gdy liczba gospodarstw domowych spełniających kryteria określone w § 3 ust. 1
pkt 1) i § 3 ust. 1 pkt 2) jest większa niż liczba sprzętu do rozdysponowania, pierwszeństwo mają:
gospodarstwa domowe, których członkiem jest dziecko uczące się w klasach V szkoły
podstawowej – II klasa szkoły ponadgimnazjalnej,
a następnie
rodziny wielodzietne3,
3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym (20% sprzętu)

W przypadku, gdy liczba osób niepełnosprawnych spełniających kryteria określone w § 3 ust. 1
pkt 3) jest większa niż liczba sprzętu do rozdysponowania, pierwszeństwo mają:
osoby o większym stopniu niepełnosprawności,
a następnie
osoby uczące się,
4) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie wynosi 1 226,95 zł,
(25% sprzętu)

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w § 3 ust. 1 pkt 4) jest większa niż
liczba sprzętu do rozdysponowania, pierwszeństwo mają:
osoby mające wyższą średnią ocen,
a następnie
osoby z rodziny wielodzietnej.
5) osoby w grupy 50+, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
831,15 zł (10% sprzętu)
3. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do zawarcia umowy użyczenia sprzętu
komputerowego oraz do uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

§ 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bądź
wprowadzenie dodatkowych postanowień.
3. Niniejszy Regulamin naboru obowiązuje przez okres realizacji przedmiotowego projektu.

3

rodzina, która posiada minimum troje dzieci

