
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eIncusion w Gminie Ornontowice”

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.0023.2019

Wójta Gminy Ornontowice 

z dnia 4 lutego 2019 r.

Regulamin naboru uzupełniającego uczestnictwa w projekcie:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion w Gminie Ornontowice”

Niniejszy  regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  i  procesu  rekrutacji  w  projekcie  pn.  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu

cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  w  ramach  Osi  priorytetowej  8  –

Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki,  Działania  8.3.  „Przeciwdziałanie  wykluczeniu

cyfrowemu – eInclusion”.

1. Projekt  jest  realizowany  przez  Gminę  Ornontowice  z  siedzibą  w  Ornontowicach  przy  ul.  Zwycięstwa  26 a,  zgodnie

z umową nr POIG.08.03.00-24-275/13 zawartą w dniu 24 czerwca 2014 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie

z siedzibą w Warszawie (01-150) przy ul. Syreny 23.

2. Działania  realizowane  są  na  terenie  Gminy  Ornontowice  na  rzecz  uczestników  projektu  spełniających  warunki

uczestnictwa określone w § 4.

§1

PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie

(WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r.). 

2.  Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1828/2006  z  dnia  8  grudnia  2006  r.  ustanawiające  szczegółowe  zasady  wykonania

rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1083/2006  ustanawiającego  przepisy  ogólne  dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  oraz  rozporządzenia  (WE)  nr  1080/2006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3.  Program  Operacyjny  Innowacyjna  Gospodarka,  2007-2013,  zatwierdzony  decyzją  Komisji  Europejskiej

z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 267/2007 z dnia 30 października 2007 r.

4. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (dokument opracowany na

podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).

5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 i 1669).

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

7. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529).
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8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2220, 2354 z 2019r.

poz. 60).

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.

Z 2018r., poz. 511 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018r., poz. 1600, 2077).

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215 z 2019r. poz. 53).

12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119. z późn. zm.) - RODO.

§2

POJĘCIA

1. Projekt - projekt pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion w Gminie Ornontowice”. 

2. Beneficjent — Gmina Ornontowice.

3. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu.

4. Formularz  zgłoszenia  do  projektu -  dokument  w  wersji  papierowej  oraz  elektronicznej,  stanowiący  podstawę  do

ubiegania się o udział w projekcie.

5. Gospodarstwo  domowe  -  członkowie  rodziny:  małżonkowie,  rodzice,  dzieci,  opiekunowie  faktyczni  dziecka  oraz

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

legitymujące  się  orzeczeniem  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczeniem

równoważnym.  Do  gospodarstwa  domowego  nie  zalicza  się  dziecka  pozostającego  pod opieką  opiekuna  prawnego

(rodzina zastępcza), dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka, posiadającego własne

dziecko. 

6. Grupy docelowe - grupy, uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie, wskazane w § 4. 

7. Sprzęt  komputerowy -  zestaw  składający  się  z  komputera  wraz  z  podstawowym  oprogramowaniem

i dostępem do Internetu, a w przypadku:

a. osób niepełnosprawnych – specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z podstawowym oprogramowaniem, osprzętem

komputerowym i dostępem do Internetu;

b. jednostek  podległych  beneficjentowi  -  komputer  wraz  z  podstawowym  oprogramowaniem,

i kolorową drukarką. 

8. Biuro  projektu -  biuro  zajmujące  się  realizacją  projektu,  mieszczące  się  w  siedzibie  Urzędu  Gminy

w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 a, pok. 320.  

9. Regulamin  naboru uzupełniającego uczestnictwa w projekcie  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion  

w Gminie Ornontowice”- dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą

zasady ubiegania się i udziału w projekcie, zwany dalej Regulaminem.
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10. Wnioskodawca - podmiot składający Formularz zgłoszenia do Projektu.

11. PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

12. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

13. Instytucja Wdrażająca - Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

14. Lokalizacja Projektu - Gmina Ornontowice. 

§3

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt jest realizowany przez Gminę Ornontowice. 

2. W  związku  z  rezygnacją  dwóch  uczestników  projektu  pn. „Przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  e-Inclusion

w  Gminie  Ornontowice”,  projekt  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zostaje ogłoszona rekrutacja uzupełniająca.

3. Celem  głównym  Działania  8.3  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  jest  przeciwdziałanie  zjawisku

wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Ornontowice. 

4. Celem jakościowym projektu jest: zwiększenie szans w poszukiwaniu pracy przez osoby wykluczone, poszerzenie wiedzy

uczniów  korzystających  z  bezpłatnego  Internetu,  zakup  specjalistycznych  komputerów  dla  niepełnosprawnych

zagrożonych wykluczeniem wyrówna ich możliwości do poziomu osób pełnosprawnych, lepszy dostęp do kształcenia dla

uczniów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z rodzin uboższych, zakup sprzętu do szkolnych świetlic pozwoli uczniom

na  rozwijanie  nowych  umiejętności,  zwiększenie  aktywności  społecznej,  kulturalnej  i  politycznej  mieszkańców przez

wykorzystanie  technologii  informacyjnych i  komunikacyjnych,  podniesienie  poziomu motywacji,  świadomości,  wiedzy

oraz  umiejętności  w  zakresie  wykorzystania  technologii  informacyjnych,  wzrost  atrakcyjności  Gminy  jako  miejsca

zamieszkania i inwestycji. 

5. Celem szczegółowym projektu jest:

a. Zapewnienie  powszechnego,  szybszego  i  bezpłatnego  dostępu  do  Internetu  dla  mieszkańców  zagrożonych

wykluczeniem cyfrowym;

b. Zapewnienie  bezpłatnego  dostępu  do  sprzętu  komputerowego  oraz  Internetu  najuboższych  rodzin  oraz  osób

niepełnosprawnych;

c. Zwiększenie kompetencji informatycznych i wiedzy osób objętych projektem;

d. Zmniejszenie barier technologicznych, ekonomicznych, materialnych i mentalnych w wykorzystaniu Internetu. 

6. Udział beneficjentów ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny, koszty pokrywane są w 85% ze środków zewnętrznych

(płatność z budżetu środków europejskich), a w 15% z budżetu krajowego (dotacja celowa pochodząca z publicznych

środków krajowych).  

§4

GRUPY DOCELOWE

Do ubiegania się o udział w Projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników:
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1. Osoby, u których miesięczny dochód neLo w gospodarstwie domowym na jedną osobę w tym gospodarstwie domowym

nie przekracza kwoty:

- 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 528 zł w przypadku pozostałych gospodarstw domowych,

2. Rodzice  lub  opiekun  prawny  niepełnoletniego  dziecka  oraz  osoba  ucząca  się,  u  których  miesięczny  dochód  neLo

w gospodarstwie domowym na jedną osobę w tym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 674 zł neLo, a w

przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł neLo,

3. Osoby  niepełnosprawne:  ze  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniem  niepełnosprawności  lub  z  orzeczeniem

równoważnym.

4. Rodziny zastępcze - jest to taka rodzina, która tymczasowo bądź na stałe opiekuje się i wychowuje dzieci osierocone, lub

którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki i wychowania. Rodzina taka pełni funkcję rodziców zastępczych bez zrywania

więzi  z  rodziną  biologiczną  dziecka.  Rodzina  zastępcza  otrzymuje  pomoc  pieniężną  na  częściowe  pokrycie  kosztów

utrzymania dziecka. Rodziny zastępcze dzielą się na:

1. spokrewnione z dzieckiem

2. niespokrewnione z dzieckiem

3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem, a wśród nich:

a) wielodzietne 

b)specjalistyczne 

c) o charakterze pogotowia rodzinnego

5. Samotni rodzice; 

6.  Osoby z  rodzin znajdujących się  w trudnej  sytuacji  materialnej  i  społecznej  uprawniającej  do uzyskania

stypendium  socjalnego  -  pomoc  materialna  o  charakterze  socjalnym  przysługuje  (według  Ustawy  z  dnia

7 września 1991 o Systemie Oświaty): 

- 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 nie posiadających 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.

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  pkt  2  Ustawy  z  dnia  12  marca  2004r.



„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eIncusion w Gminie Ornontowice”

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

o  pomocy  społecznej.  Kwotą  tą,  zgodnie  z  Ustawą o  pomocy  społecznej  z  dnia  12  marca  2004r.

(Dz. U z 2018r poz. 1508) jest 528 zł neLo na osobę w rodzinie.

Świadczeniem rozpatrywanym w przypadku wsparcia socjalnego dzieci i młodzieży jest stypendium szkolne.

§5

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Warunkiem  udziału  w  Projekcie,  obowiązkowym  dla  wszystkich  uczestników  Projektu  jest  łączne  spełnienie

następujących kryteriów:

a. spełnienie odpowiednio warunków określonych w par. 4 ;

b. posiadanie miejsca zamieszkania i zameldowania  na terenie Gminy Ornontowice;

c. nie  posiadanie  komputera  i  dostępu  do  Internetu  lub  posiadanie  komputera  starszego  niż  5  lat

i dostępu do Internetu o prędkości poniżej 2 Mb/s.

d. zobowiązanie się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.  

2. Jedno gospodarstwo może otrzymać jeden zestaw komputerowy.

3. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować również pozytywna weryfikacja warunków instalacji

przyłącza internetowego.

§6

ZASADY REKRUTACJI

1. Na podstawie wypełnionych formularzy wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (stanowiącymi załącznik

nr 1  do niniejszego  Regulaminu)  zgłoszonych  przez  osoby zainteresowane uczestnictwem  w Projekcie  na  podstawie

informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ornontowicach - www.ornontowice.pl tworzy się

listę osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie.

2. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Gminy Ornontowice (Biuro projektu – pok. 320) oraz  na stronie UG

www.ornontowice.pl. 

3. Wypełnione formularze należy składać do Urzędu Gminy w Ornontowicach w terminie  od 11 lutego 2019 roku do 22

lutego  2019  r. (data  wpływu  dokumentów  do  urzędu,  w  przypadku osobistego  składania  wniosków  decyduje  data

i godzina wpływu dokumentów na dziennik podawczy, w przypadku wniosków wysłanych pocztą decyduje data stempla

pocztowego, określająca datę nadania wniosku).

4. Warunkiem przyjęcia formularza do oceny będzie dotrzymanie terminu o którym mowa w ust. 2.

5. Nabór do projektu będzie prowadzony z zachowaniem równości szans i płci osób uprawnionych do udziału w projekcie. 

6. Rekrutacja będzie przebiegać etapowo:

a. pierwszy etap obejmuje: powołanie przez Wójta Gminy Ornontowice Komisji Rekrutacyjnej w skład której wejdą:

Przedstawiciele Urzędu Gminy w Ornontowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz nabór wniosków wraz

z wymaganym kompletem dokumentów;
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b. drugi etap obejmuje: weryfikację zgłoszeń do udziału w projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w par. 4

oraz  kompletności  i  poprawności  dokumentów  rekrutacyjnych,  jak  również  poinformowanie  osób  składających

zgłoszenia o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie;

c. trzeci etap - podpisanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie Umowy użyczenia na sprzęt. 

7. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą telefoniczną oraz listownie.  Organizator nie będzie informował

osób niezakwalifikowanych. 

8. Komisja  Rekrutacyjna  w oparciu  o  powyższe  zapisy  sporządzi  listę  beneficjentów  ostatecznych  Projektu.  Wyłoniona

zostanie liczba dwóch uczestników projektu. 

9. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz osoba z sytuacją najbardziej  zbliżoną do osoby,

która odstąpiła od projektu.

10.  W przypadku zaistnienia wątpliwości w stosunku do wysokości dochodów gospodarstwa domowego zadeklarowanego

przez Wnioskodawcę w formularzu zgłoszenia do Projektu, czy zgodności złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym

Komisja  Rekrutacyjna  może  korzystać  z  opinii  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  m.  in.  na  podstawie

przeprowadzonego  wywiadu  środowiskowego  lub  wezwać  uczestnika  projektu  do  przedłożenia  dokumentu

poświadczającego osiągane dochody.

11.  W  przypadku  kwalifikowania  się  do  udziału  w  projekcie  większej  liczby  uczestników,  w  pierwszej  kolejności

zakwalifikowane  zostaną  osoby  niepełnosprawne,  w  dalszej  kolejności  osoby  uczące  się  i  pobierające  stypendium

socjalne,  następnie  osoby  z  najniższymi  dochodami  na  osobę  w  gospodarstwie  domowym,  spełniające  kryteria

dochodowe, a pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

12.  Komisja  Rekrutacyjna  przedstawi  listę  ostatecznych  Beneficjentów  Projektu  oraz  listę  rezerwową  Wójtowi  Gminy

Ornontowice do zatwierdzenia w terminie do 28 lutego 2019 roku. 

13.  Projektem  mogą być objęte  3 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym – w zakresie  korzystania

z usług Internetu.

14. Formularz zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami.

15. Dokumenty zgłoszeniowe (tj.: deklarację uczestnictwa w projekcie, wniosek o przystąpienie do projektu, oświadczenie

o  wysokości  dochodów,  kserokopię  orzeczenia  o  niepełnosprawności,  zaświadczenia

o  dochodach  lub  otrzymywanej  pomocy  społecznej  -  w  przypadku  zakwalifikowania  się  do  projektu  uczestnik

zobowiązany  jest  do  przedłożenia  oryginału  do  wglądu  w  celu  poświadczenia  go  za  zgodność

z  oryginałem  przez  Zespół  Projektowy)  należy  składać  w  wyznaczonym  przez  Gminę  Ornontowice  terminie

w zamkniętych  kopertach  pod rygorem pozostawienia  ich bez  rozpatrzenia.  Koperta powinna być opisana imieniem

i  nazwiskiem  wnioskodawcy  oraz  adnotacją  Wniosek  o  przystąpienie  do  udziału  w  projekcie  pn.  „Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Ornontowice”. 

16.  Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

17.  Złożenie formularza zgłoszenia do Projektu nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do projektu. 



„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eIncusion w Gminie Ornontowice”

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

§7

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO

1. Uczestnik zobowiązuje się do:

a. dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym, 

b. zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu. Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową

za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy.

c. zgłaszania wszelkich awarii sprzętu Kierownikowi Projektu/firmie serwisującej sprzęt,

d. przestrzegania legalności oprogramowania,

e. udostępnienia lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu bądź kontroli,

f. natychmiastowego  powiadamiania  Kierownika  Projektu  o  okolicznościach  mających  wpływ  na  możliwość

uczestnictwa w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania),

g. zwrotu - w przypadku zakończenia udziału w Projekcie (ze swojej winy) - użyczonego sprzętu w stanie nie gorszym

ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji;

h. informowania o zmianie sytuacji materialnej, zmianie statusu związanego z niepełnosprawnością, co mogłoby mieć

wpływ na uprawnienia do korzystania ze wsparcia w ramach projektu - informacje te będą co roku weryfikowane

zgodnie z ustalonymi procedurami przez Beneficjenta we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

§8

PODPISANIE UMOWY 

1. Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia  w Projekcie zostaną powiadomione telefonicznie  oraz pisemnie o terminie

podpisania z Gminą Ornontowice umowy użyczenia komputera wraz z dostępem do Internetu. Wzór umowy stanowi

Załącznik  nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina.

3. Po ukończeniu okresu trwałości projektu -  tj. do 30.04.2021 r., sprzęt zostanie przekazany użytkownikom na własność.   

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia Zarządzeniem Wójta Gminy Ornontowice.

2. Gmina Ornontowice zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów treści Regulaminu przez cały okres realizacji Projektu.


