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Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa proces naboru i warunki uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych do 

Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” w ramach Działania 8.3 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

 

Definicje 

§ 2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć realizowane przedsięwzięcie w ramach projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka”. 

2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Warce. 

3. Ubiegającym się – należy rozumieć przez to osobę, która zadeklarowała chęć udziału w 

projekcie poprzez złożenie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, jednak nie została 

jeszcze zakwalifikowana do udziału w nim. 

4. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa 

w Projekcie, korzystająca ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 

 

Informacje o projekcie 

§ 3 

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Warka” realizowany jest przez 

Urząd Miejski w Warce w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  

Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

2. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Warce, Pl. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, 

pok. 107, tel. (48) 665 12 00, wew. 267 

Grupy docelowe 

§ 4 

1. W projekcie może wziąć udział 67 osób indywidualnych, zamieszkujących gospodarstwa 

domowe na terenie Gminy Warka, w miejscu będącym w zasięgu dostępu do Internetu, 

oferowanego przez operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu (w których w chwili 

przystąpienia do projektu nie jest uruchomiony dostęp do Internetu), którzy należą do jednej z 

poniższych grup: 

a) 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 
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Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (na dzień ogłoszenia naboru jest to kwota 799,18 

zł), - 32 osoby, 

b) 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 gospodarstwie domowym 

publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (na dzień ogłoszenia 

naboru jest to kwota 1226,95 zł). – 35 osób 

 

Ogłoszenie naboru i przyjmowanie zgłoszeń 

§ 5 

1. Nabór będzie prowadzony w dniach od 7 lipca do  21 lipca 2014.  

2. Informacja o ogłoszeniu naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy Warka 

(www.warka.pl), na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Warce Miejsko – Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej, u sołtysów poszczególnych sołectw, u dyrektorów szkół i w prasie 

lokalnej 

3. Zgłoszenia będzie można dokonać poprzez Formularz zgłoszeniowy, złożony osobiście przez 

Ubiegającego się w terminie naboru wymienionym w pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać: 

a) W biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Warce 

b) Poprzez stronę internetową www.warka.pl  

5. Formularze zgłoszeniowe należy składać w Urzędzie Miejskim w Warce, w godzinach pracy 

Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta. 

6. Zgłoszenia dokonuje w przypadku osób dorosłych - Ubiegający się, a w przypadku osób 

niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione 

do złożenia tylko jednego formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w projekcie. 

7. Zgłoszenia dokonuje się dostarczając w terminie naboru następujące dokumenty : 

• formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z kserokopia dowodu 

osobistego, 

• deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu), 

• oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie (Załącznik nr 3 do Regulaminu) 

oraz 

w przypadku grupy docelowej § 4 ust. 1. pkt. b (dzieci i młodzież) 

• Kserokopie świadectwa szkolnego ukończenia szkoły, bądź promocji do następnej klasy 

za ostatni rok szkolny dzieci wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego  

• Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu odnośnie długotrwałej choroby jednego z 

członków gospodarstwa domowego  
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8. W razie zgłoszenia się niewystarczającej liczby Ubiegających się o udział w Projekcie, termin 

naboru zostanie przedłużony o dalsze 7 dni kalendarzowych. 

9. Zgłoszenie zostanie opatrzone datą i godziną przyjęcia. Na wniosku pracownik Urzędu 

Miejskiego wpisuję datę i godzinę przyjęcia, a osoba składająca wniosek potwierdza ten zapis 

swoim podpisem na wniosku. 

 

Ocena zgłoszeń i wybór Beneficjentów ostatecznych 

§ 6 

1. O udziale w projekcie stanowią warunki formalne i weryfikujące.   

a) Formalne - stanowiące warunek konieczny uczestnictwa w projekcie 

b) Weryfikujące - stanowiące wskazówki wyznaczania pierwszeństwa pomiędzy 

poszczególnymi kandydatami zgłaszającymi się do udziału w projekcie. Opierają się o 

punkty przyznawane w odpowiedniej sumie w zależności od warunków weryfikujących 

określających sytuację, w której jest Ubiegający się. 

2. Warunki formalne: 

a) Przynależność do jednej z grup określonych w § 4 ust. 1 pkt. a i b niniejszego paragrafu 

b) Złożenie w terminie od naboru poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego 

do projektu wraz z załącznikami określonymi w § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu 

3. Warunki weryfikujące – określające liczbę punktów przyznanych dla zgłoszenia dotyczącego 

danego gospodarstwa domowego:  

a) Dla grupy osób 50+, określonej w § 4 Ust. 1, pkt a niniejszego paragrafu  pierwszeństwie 

wyboru będzie decydować kolejność zgłoszeń 

b) Dla grupy dzieci i młodzieży, określonej w § 4, Ust. 1, pkt b niniejszego paragrafu: 

• średnia ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego: 

- średnia równa i wyższa niż 5.0 - 8 punktów 

- średnia równa i wyższa niż 4.0 - 4 punkty 

- średnia równa i wyższa niż 3.0 - 2 punkty 

• Rodzic samotnie wychowujący dziecko w danym gospodarstwie domowym – 6 

punkty 

• Liczba dzieci w gospodarstwie domowym 

- 1 dziecko - 2 punkty 

- 2 dzieci - 4 punkty 

- 3 i więcej - 8 punktów 

• Długotrwała choroba jednego z członków gospodarstwa domowego - 4 punkty 

• Rodzina zastępcza – 4 punkty 

• W przypadku konieczności rozstrzygnięcia pierwszeństwa zgłoszeń z jednakową 

liczbą punktów będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń 
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4. Spełnienie warunków formalnych złożonych zgłoszeń dokonuje Kierownik Projektu w oparciu 

o kartę oceny formalnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Komisji Oceniającej. W 

przypadku, gdy złożony Formularz zgłoszeniowy będzie niekompletny lub zostanie 

niepoprawnie uzupełniony, Kierownik projektu informuje o popełnionych błędach lub brakach. 

Ubiegający się ma 7 dni na dokonanie uzupełnień. W przypadku nie dokonania uzupełnień w 

wymaganym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone. 

5. Spełnienie warunków weryfikujących oraz wyłonienie listy Beneficjentów dokonuje Komisja 

Oceniająca, którą powołuje zarządzeniem Burmistrz Warki. W zarządzeniu tym Burmistrz 

Warki zatwierdza również regulamin Komisji Oceniającej. 

6. Komisja dokonuje oceny zgodnie z niniejszym Regulaminem w oparciu o kartę oceny 

weryfikacyjnej stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Oceniającej.  

7. W razie wątpliwości co do prawdziwości podanych danych w Formularzu zgłoszeniowym 

Burmistrz Warki na wniosek przewodniczącego Komisji zleca Miejsko Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego co do Ubiegającego się, w 

stosunku do którego te wątpliwości wystąpiły.  

8. Komisja Oceniająca na podstawie przyznanej punktacji tworzy listy rankingowe,  oddzielnie dla 

osób określonych w §4 ust. 1 pkt. a oraz dla osób określonych w §4 ust. 1 pkt. b. Na podstawie 

list rankingowych sporządza listę Beneficjentów ostatecznych projektu i listę rezerwową 

Beneficjentów ostatecznych zgodnie z przyznaną liczbą punktów. W wyniku rekrutacji zostanie 

wyłoniona grupa 67 Beneficjentów ostatecznych. W tym: 

a) Lista Beneficjentów Ostatecznych z grupy osób określonych w §4 ust. 1 pkt. a będzie się 

składać z 32 osób. Do listy zostanie dołączona lista rezerwowa.  

b) Lista Beneficjentów Ostatecznych z grupy osób określonych w §4 ust. 1 pkt. b, będzie się 

składać z 35 osób. Do listy zostanie dołączona lista rezerwowa. 

9. W przypadku braku wymaganej liczby osób wybranych do projektu w ramach rekrutacji 

przewiduje się ogłoszenie dodatkowego naboru. 

10. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Warce oraz na stronie internetowej www.warka.pl. 

11.  Od decyzji Komisji Ubiegającemu się nie przysługuje odwołanie.  

 

Proces wdrażania projektu 

§ 7 

1. Beneficjent ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej: rodzic lub opiekun prawny, 

podpisze umowę użyczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego 

Regulaminu, która określa m.in. obowiązki związane z użyczeniem. 

2. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do udziału w szkoleniu organizowanym przez 

Realizatora. 
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Zasady rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

§ 8 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku 

wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta 

ostatecznego w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie, musi mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 

rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyć do Realizatora w ciągu 7 dni od zaistnienia 

okoliczności. 

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

stwierdzenia nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i działania niezgodnego z 

przyjętymi zobowiązaniami ujętymi m.in. w deklaracji uczestnictwa i umowie użyczenia. 

4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia, Beneficjent ostateczny zobowiązuje się 

do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego 

prawidłowej eksploatacji.  

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego z udziału w Projekcie, w 

jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej Beneficjentów Ostatecznych.   

 

Pozostałe postanowienia 

§ 9 

1. Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez cały okres realizacji Projektu. 

2. W kwestiach spornych ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do 

Kierownika Projektu. 

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu 

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej 

 

Załączniki: 

1. Wzór Formularza zgłoszeniowego   

2. Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie  

3. Wzór Oświadczenia o dochodach netto 

4. Wzór Umowy użyczenia 

  


