Załącznik do Zarządzenia nr 318./2014
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 24.01.2014 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”

§ 1.
1. Regulamin

określa

warunki

uczestnictwa

i

proces

rekrutacji

do

Projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego,

realizowanego

w

ramach

Programu

Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo
informacyjne

–

zwiększanie

innowacyjności

gospodarki,

Działanie

8.3.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
2. Projekt realizowany jest przez Miasto Maków Mazowiecki na podstawie Umowy o
dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-349/13-00 zawartej w dniu 18 listopada 2013 r.
z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej/
Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
§ 2.
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Projekt – projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków
Mazowiecki” realizowany zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-14-349/13-00 zawartą
w dniu 18 listopada 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę
Instytucji Wdrażającej/ Instytucji Pośredniczącej II stopnia;
2) Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”;
3) Beneficjent – Miasto Maków Mazowiecki;
4) Gospodarstwo domowe – osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub osoba samotnie
gospodarująca;

5) Uczestnik/Uczestnik Projektu – osoba

zakwalifikowana zgodnie z zasadami

określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej
pomocy w ramach Projektu;
6) Bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen min. 4,75 na koniec roku szkolnego/roku
akademickiego 2012/2013 oraz na koniec I półrocza/I semestru w roku szkolnym/roku
akademickim 2013/2014;
7) Biuro Projektu – Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200
Maków Mazowiecki, pokój nr 26, tel. 29 71 42 123, 29 71 71 002, fax. 29 71 72 507,
e-mail: einclusion@makowmazowiecki.pl;
8) Strona internetowa Projektu: www.makowmazowiecki.pl;
9) Koordynator Projektu - osoba odpowiedzialna za całościową realizację Projektu i
bezpośrednią realizację zadań związanych z Projektem;
10) MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.
§ 3.
1. Celem Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych
urządzeń i oprogramowania dla 90 gospodarstw domowych z terenu Miasta Maków
Mazowiecki zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie
informacyjnym.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
§ 4.
1. O prawo uczestnictwa w Projekcie mogą ubiegać się:
1) osoby z gospodarstw domowych, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – kryterium
dochodowe ustalane jest zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z
2012 r., poz.823);
2) osoby z gospodarstw domowych, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające
do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – kryterium
dochodowe ustalane zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) z uwzględnieniem przepisów
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania

się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz.
959);
3) dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
4) dzieci i młodzież do 25 roku życia, 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 publikowany
przez Prezesa GUS”;
5) osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
6) osoby z grupy „50+”, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno – rentowych.
2. Uczestnicy Projektu muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki:
1) minimum jedno z kryteriów określonych w ust.1;
2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta Maków Mazowiecki;
3) nie posiadać komputera;
4) nie posiadać dostępu do Internetu;
5) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy.
4. Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium, o którym mowa
w ust. 1, uprawniające do udziału w Projekcie, potencjalny Uczestnik ma prawo
wybrać tylko jedno z tych kryteriów.
§ 5.
1. Informacja o naborze i terminie składania wniosków do udziału w Projekcie będzie
zamieszczona w prasie, o zasięgu lokalnym oraz na tablicach ogłoszeń, plakatach i
ulotkach.
2. Nabór do Projektu będzie prowadzony z zachowaniem równości szans wszystkich
uprawnionych, zgodnie z art. 16. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11
lipca 2006 r.
3. Zgłoszenia do projektu może dokonać pełnoletni mieszkaniec Miasta Maków
Mazowiecki, rodzic lub opiekun prawny, dostarczając dokumenty rekrutacyjne
stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu:
1) Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1)
2) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2),
3) oświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego (załącznik nr 3),

4) oświadczenie o wysokości dochodów opodatkowanych (załącznik nr 4)
5) orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź
orzeczenie równoważne - dotyczące osób niepełnosprawnych,
6) zaświadczenie szkoły o uzyskanej średniej ocen (załącznik nr 5),
7) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik nr 6).
4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne:
1) w Biurze Projektu;
2) na stronie internetowej Projektu.

Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
5. Zgłoszenia do projektu należy dokonać w Biurze Projektu lub pocztą tradycyjną
przesyłając dokumenty, o których mowa w ust. 3 na adres Biura Projektu. Termin
zgłoszeń upływa z dniem 12 marca 2014 r. o godz. 17.00. Wnioski, które wpłyną po
terminie nie będą rozpatrywane.
6. Rekrutację Uczestników Projektu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki. Rekrutację przeprowadza się w oparciu
dokumenty rekrutacyjne.
7. Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały gospodarstwa domowe o
najniższych dochodach w gminie, posiadające dzieci w wieku szkolnym lub
rodziny, w których znajdują się niepełnosprawne dzieci w wieku szkolnym ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniem
równoważnym.
8. W wyniku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna utworzy:
1)

Listę podstawową Uczestników Projektu stanowiącą grupę 90 gospodarstw
domowych;

2)

Listę rezerwową Uczestników Projektu.

9. Listy, o których mowa w ust. 8 ostatecznie zatwierdza Burmistrz Miasta Maków
Mazowiecki.
10. O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik
będzie poinformowany pisemnie.
11. Z Uczestnikami z listy, o której mowa w ust. 8 pkt 1 będą zawierane umowy
uszczegóławiające warunki uczestnictwa w Projekcie.
12. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 11 względnie rezygnacji z
uczestnictwa w Projekcie przed podpisaniem umowy, wolne miejsce na liście
podstawowej zajmuje pierwszy Uczestnik z listy, o której mowa w ust. 8 pkt 2.
13. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 oraz poprawne i terminowe złożenie
dokumentów wymienionych w § 5 ust. 3 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem

się do udziału w Projekcie. Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do
udziału w Projekcie nie może mieć roszczeń z tego tytułu do Beneficjenta.
§ 6.
1. Uczestnik, który zawarł umowę, o której mowa w § 5 ust. 11, zobowiązuje się do
nieodpłatnego przyjęcia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem
do Internetu.
2. Uczestnik zobowiązuje się używać otrzymany sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a
ewentualne awarie zgłaszać w Biurze projektu.
3. Uczestnik zobowiązuje się w okresie trwania Projektu do niezbywania otrzymanego
sprzętu na rzecz osób trzecich oraz udostępnienia sprzętu na żądanie Beneficjenta, w
celu jego serwisowania i modernizacji.
4. Uczestnik (w przypadku niepełnoletniego dziecka - jego rodzic lub opiekun prawny,
który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu z
zakresu obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Beneficjenta.
5. Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie w jego
lokalu/budynku mieszkalnym instalacji urządzeń odbiorczych Internet wraz z
zestawem komputerowym.
6. W razie zniszczenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym
zostaje wykluczony z udziału Projektu.
7. Uczestnik ma obowiązek odwiedzać stronę Internetową Projektu i wypełniać ankiety
realizowane podczas trwania Projektu.
8. W przypadku okoliczności mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie (np. zmiana
miejsca zamieszkania,) niezwłocznie należy powiadomić o tym fakcie Koordynatora
Projektu.
§ 7.
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. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub
złamania praw i obowiązków uczestnictwa w Projekcie.

4. W przypadku zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do
zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego
prawidłowej eksploatacji.
§ 8.
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji
Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania
kontroli Projektu.
§ 9.
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu wyraża się poprzez
złożenie Deklaracji Uczestnictwa.
2. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji
Koordynatora Projektu.

