
Zarządzenie Nr 13/2014 
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 04 marca 2014r. 

w sprawie zatwierdzenia regułaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionałnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz ogłoszenia terminu rekrutacji. 

Na podstawie art. 3ł ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późno zm.), 
zarządza s ię , co następuje: 

§I 

Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo", Numer projektu: POIG.08.03.00-14-304/ J3, 
Umowa o dofinansowanie: POJG.08.03 .00-14-304113-01, Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo infonnacyjne 
zwiększanie innowacyjności gospodarki", Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007
2013 stanowiący załącznik nr I do Zarządzenia 

§2 

1. 	 Ogłasza się nabór do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Baboszewo" od dnia 05.03.2014r. do dnia 19.03.2014r. włącznie. 

2. 	 Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w wyznaczonym terminie w godzinach 9:00
14:00 w Urzędzie Gminy Baboszewo, uL Warszawska 9A, pok. nr 12. 

§3 

Zobowiązuje się wszystkie osoby biorące udział przy realizacji projektu do przestrzegania 
i stosowania procedur określonych w niniejszym zarządzeniu. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ 

GOSPODARKA ROZWOJU REGION"lNEGO 

NAI: OPOWA ~fłĄf(GIA SlIOltiOSCI 


" Dotacje na innowac;e " "Inwestu;emy w Waszą przyszłość" 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 13 

Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 04 lutego 2014 r. 

Regułamin naboru i uczestnictwa w projekcie 


"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 


Numer projektu: POIG.08.03.00-14-304/l3 


Umowa o dofmansowanie: POIG.08.03.00-14-304/13-01 


Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" 


Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" 


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 


Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20/3 
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I. Postanowienia ogólne 

§ l 

Niniejszy Regulamin określa wanmki uczestnictwa i proces naboru Beneficjentów ostatecznych do 

projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" realizowanego przez 

Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

elnclusion", osi pńorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności 

gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 , współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

l. 	Projekcie - należy przez to rozwnieć projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Baboszewo". 

2. 	 Realizatorze projektu - należy przez to rozwnieć Urząd Gminy Baboszewo. 

3. 	 Beneficjencie ostatecznym - należy przez to rozwnieć osobę zakwalifikowaną do 

uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 

4. 	 Ubiegającym - należy przez to rozumieć osobę oraz rodzica/opiekuna prawnego lub 

faktycznego osoby niepełnosprawnej, która zadeklarowała chęć udziału w projekcie poprzez 

złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz formularza zgłoszeniowego do projektu, 

jednak nie została jeszcze zakwalifikowana do udziału w nim. 

5. 	 Dokumentach rekrutacyjnych - dokumenty w wersji papierowej, stanowiące podstawę 

ubiegania się o udział w projekcie: deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz 

zgłoszeniowy do projektu, wraz z wymaganymi załącznikami. 

6. 	 Gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć grupę osób mieszkających razem 

i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale 

utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

7. 	 Komisji - należy przez to rozumieć Komisję do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo". 

8. 	 Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" . 
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§3 


l. 	 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" realizowany jest 

przez Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu - ełnclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie 

innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego łnnowacyj na Gospodarka 2007-2013, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

2. 	 Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 80 gospodarstw 

domowych, wykluczonych cyfrowo z uwagI na trudną sytuację materialną 

i niepełnosprawność. W ramach działania beneficjenci otrzymają nieodpłatnie sprzęt 

komputerowy wraz z dostępem do internetu. 

3. 	 Uzupełnieniem celu głównego jest doposażenie w sprzęt komputerowy i utworzenie 

punktów bezpłatnego dostępu do internetu w jednostkach podległych Gminie Baboszewo 

takich jak: Gminna Bibłioteka Publiczna w Baboszewie, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Baboszewie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baboszewie, Szkoła 

Podstawowa w Mystkowie, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie, Zespół Szkół w Polesiu. 

4. 	 Projekt będzie obejmował następujące typy działań: 

ł) Zarżądzanie projektem. 

2) Promocja projektu. 

3) Zakup komputerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym. 

4) Zapewnienie dostępu do Internetu. 

5) Szkołenie dla Beneficjentów ostatecznych. 

6) Zachowanie trwałości projektu. 

5. 	 Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 

09-130 Baboszewo, pok. Nr 19, Tel. (23) 6611091-92 wew. 29 


e-mail: poig8 .3@gminababoszewo.pl. 


II. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

§4 

1. 	 Warunki uczestnictwa w projekcie ustalone są oddzielnie dla Ubiegających zaliczanych do 

grupy określonej w ust. 3 pkt. 3) ppkt. a) i grupy określonej w ust. 3 pkt. 3) ppkt. b) 

niniejszego paragrafu. 

2. 	 Wnioski Ubiegających będą oceniane pod względem spełnienia warunków: 
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l) formalnych - stanowiących warunek konieczny uczestnictwa w Projekcie - określonych 

w ust. 3 niniejszego paragrafu, 

2) 	 weryfikujących - stanowiących sposób wyznaczania pierwszeństwa pomiędzy 

poszczególnymi Ubiegającymi, w zależności od sytuacji, w której znajduje się 

Ubiegający - określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Warunki formalne: 

1) Do projektu dopuszczonych będzie 80 gospodarstw domowych nieposiadających 

komputera i dostępu do Internetu wykluczonych cyfrowo z uwagi na trudną sytuację 

materialną i niepełnosprawność. 

2) Ubiegający, musi posiadać zameldowanie na tcrenie Gminy Baboszewo na pobyt stały 

lub czasowy trwający ponad 3 miesiące i jednocześnie zamieszkiwać ną terenie Gminy 

Baboszewo. Warunek zameldowania i zamieszkiwania, o którym mowa, musi być 

spełniony również przez osobę niepełnosprawną, w której imieniu wniosek składa 

rodzic/opiekun prawny lub faktyczny. 

3) 	 Beneficjenci ostateczni zostaną wyłonieni z następujących grup: 

a) Grupa A - 65 gospodarstw domowych - dochody gospodarstwa domowego 

w przeliczeniu na osobę nie mogą przekraczać przynajmniej jednego z poniższych, 
kryteriów dochodowych tj.: 

• 	 kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej, 

• 	 kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wspa;cia w ramach 

systemu świadczeń rodzinnych, 

• 	 kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania stypendium szkolnego. 

b) 	 Grupa B - 15 gospodarstw domowych - osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

4. 	 Warunki weryfikujące: 

1) 	 W przypadku grupy określonej w 3 pkt. 3) ppkt. a) o kolejności Ubiegających decyduje 

suma punktów przyznawanych według poniższej punktacji. W przypadku uzyskania 

jednakowej liczby punktów, o kolejności wyboru Beneficjentów ostatecznych będzie 

decydował niższy dochód netto na członka gospodarstwa domowego. Punkty będą 

przyznawane według następujących kryteriów: 

a) liczba dzieci w gospodarstwie domowym: 

• 	 l dziecko - 2 punkty, 
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• 	 2 dzieci - 4 punkty, 

• 	 3 i więcej - 8 punktów, 

b) 	 śred nia ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego spośród dzieci i młodzieży uczącej 

się w danym gospodarstwie domowym równa i wyższa 4,5 - dotyczy dzieci od 

czwartej klasy szkoły podstawowej: 

• 	 I dziecko - 2 punkty, 

• 	 2 dzieci - 4 punkty, 

• 	 3 i więcej - 8 punktów, 

b) 	 stopień zaawansowania toku nauczania w przypadku naj młodszego dziecka 

w gospodarstwie domowym: 

• 	 szkoła podstawowa - 8 punktów, 

• 	 gimnazjum - 4 punkty, 

• szkoła ponadgimnazjalna - 2 punkty, 

c) ~odzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci w danym gospodarstwie domowym 

4 punkty, 

d) długotrwała choroba jednego z członków gospodarstwa domowego - 4 punkty, 

e) status zawodowy członków gospodarstwa domowego, gdzie w jego skład wchodzi 

przynajmniej po jednej osobie z wymienionych poniżej grup : 

• osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, pozostająca bez zatrudnienia, 

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - 2 punkty, 

• 	 pracujący/prowadzący działalność gospodarczą, będący jedynym żywicielem 

rodziny - 2 punkty. 

2) W przypadku grupy określonej w ust. 3 pkt. 3) ppkt. b) 

a) 	 Ubiegający posiadający większy stopień niepełnosprawności mają pierwszeństwo 

przed Ubiegającymi posiadającymi niższy stopień niepełnosprawności zgodnie 

z następującym podziałem: 

• 	 GRUPA I - określony stopień niepełnosprawności w stopniu znacmym 

całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencj i / całkowita 

niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w gospodarstwie rolnym / osoba 

zaliczona do osób niepełnosprawnych (dotyczy dzieci do lat 16), 

• 	 GRUPA II - określony stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym / 

całkowita niezdolność do pracy / całkowita niezdolność do pracy 

w gospodarstwie rolnym, 
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b) dalsza weryfikacja między Ubiegającymi posiadającymi podobny stopień 

niepełnosprawności będzie odbywała się w oparciu o kryterium dochodowe, gdzie 

Ubiegający osiągający mniejszy dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego będzie miał pierwszeństwo. 

III Proces rekrutacji 

§5 

J. 	 Nabór do projektu ogłasza zarządzeniem Wójt Gminy Baboszewo. 

2. 	 Wójt Gminy Baboszewo powołuje zarządzeniem Komisję do przeprowadzenia rekrutacji do 

projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo". 

3. 	 Informacja o ogłoszeniu naboru dostępna jest: 

I ) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Baboszewo, 

2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baboszewie, 

3) u sołtysów poszczególnych sołectw na terenie gminy, 

4) u dyrektorów Szkół na terenie gminy Baboszewo, 

5) na plakatach i ulotkach informacyjnych, 

6) w prasie o zasięgu lokalnym, 

7) na stronie internetowej Gminy Baboszewo www.gminababoszewo.pl w zakładce 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo. 

4. Rekrutacja Ubiegających przebiegać będzie dwuetapowo: 

l) Etap pierwszy: 

a) Etap obejmować będzie przyjmowanie deklaracji uczestnictwa i formularzy 

zgłoszeniowych do Projektu wraz z wymaganymi dokumentami. 

b) Etap ten trwać będzie 14 dni i w razie zgłoszenia się niewystarczającej liczby 

ubiegających się o udział w projekcie, zostanie on przedłużony o dalsze 5 dni. 

c) W wypadku gdy złożone zgłoszenie jest niekompletne lub zostało niepoprawnie 

uzupełnione, Komisja na miejscu lub pisemnie informuje o popełnionych błędach 

lub brakujących załącznikach wyznaczając 3 - dniowy termin na uzupełnienia. 

W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, 

wniosek Ubiegającego pozostaje bez rozpatrzenia. 

d) 	 Ubiegający po złożeniu Deklaracji uczestnictwa oraz forn1Ularza zgłoszeniowego do 

projektu wraz z wymaganymi dokumentami otrzyma potwierdzenie złozenia 

z indywidualnym numerem identyfikacyjny Ubiegającego. Od momentu nadania 
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Ubiegającemu numeru identyfikacyjnego zarówno Realizator projektu jak 

i Ubiegający, a później Beneficjent ostateczny będzie identyfikowany tym numerem 

w obrocie publicznym. 

2) Drugi etap obejmować będzie weryfikację zgłoszeń pod kątem spełnienia: 

a) kryteriów formalnych określonych w §4 usl.3 - Komisja sporządza kartę oceny 

formalnej , 

b) kryteriów weryfikujących - określonych w §4 ust. 4 - Komisja sporządza kartę 

bceny weryfikującej, 

c) 	 w razie wątpliwości co do autentyczności danych podanych w formularzu 

zgłoszeniowym odnoszących się zarówno do § 4 usl. 3 jak i § 4 usl. 4 Wójt Gminy 

Baboszewo na wniosek przewodniczącego Komisji zleca Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej przeprowadzenie wywiadu środowiskowego co do sytuacji 

rodzinnej Ubiegającego, u którego te wątpliwości wystąpiły. 

d) 	 Karty oceny formalnej i oceny weryfikującej sporządzana przez Komisję może być 

póżniej udostępniona do wglądu w biurze projektu na pisemny wniosek 

Ubiegającego, którego dotyczy. 

e) 	 Komisja kończy swoją pracę protokołem zawierającym listę Beneficjentów 

ostatecznych projektu, listę rezerwową oraz listę Ubiegających odrzuconych na 

etapie weryfikacji wniosków. 

3) 	 Po . zakończeniu etapu drugiego nastąpi poinformowanie zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie poprzez wywieszenie list na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy, wyłożeniem list w siedzibie biura projektu oraz 

zamieszczenie na stronie internetowej www.gminababoszewo.pl w zakładce 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo. 

5. 	 W wyniku rekrutacji Ubiegających wyłoniona zostanie grupa 80 Beneficjentów 

ostatecznych. 

6. 	 Od decyzji Komisji nie ma odwołania. 

7. 	 Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Baboszewo, rodzic lub 

opiekun prawny dziecka, rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepełnosprawnej 

dostarczając dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu: 

l) Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr l do Regulaminu). 
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2) 	 Formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 2 do Reglilaminu) wraz 

z wymaganymi załącznikami . 

3) 	 Oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym (załącznik nr I do Formularza zgłoszeniowego do Projektu) 

wraz z wymaganymi dokumentami. 

4) 	 Zgoda na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru internetu (załącznik 

nr 2 do Formularza zgłoszeniowego do Projektu). 

5) 	 Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub 

orzecze me równowazne - dotyczy Ubiegających składających wniosek w ramach 

Grupy B. 

8. 	 Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w Urzędzie Gminy Baboszewo, w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Baboszewie na stronie internetowej 

www.gminababoszewo.pl w zakładce Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Baboszewo od momentu ogłoszenia naboru. 

9. 	 W wypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie na 

podstawie § 7 niniejszego regulaminu Koordynator projektu zarządza ponowną weryfikację,, 
kolejnego ubiegającego się , będącego pierwszym w kolejności na liście rezerwowej 

z zakresu spełniania kryteriów określonych w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu. 

Osobami uprawnionymi do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu 

są: 

• 	 Koordynator Projektu - Pan Robert Krysiak, Urząd Gminy Baboszewo (Biuro Projektu 

- pokój nr 19), Tel. 236611091-92 wew. 29 , e-mail: poig8.3!al.gminababoszewo.pl 

• 	 Asystent Koordynatora Projektu - Pani Barbara Kociuber, Gminny O$rodek Pomocy 

Społecznej w Baboszewie ul. Warszawska 9A, pokój nr 12 tel. 236611091-92 wew. 23 

IV Proces wdrażania projektu 

§6 

I . 	 Beneficjent ostateczny podpisze umowę uzyczenia, w której zobowiąże się m.in. do: 

l) 	nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres 

realizacji projektu tj. do 31.12.2014 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, oraz 

zobowiąże się do pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy w/w. 

sprzętu; 
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2) 	 użytkowania przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności 
. ..

sprzecznej z przepisami prawa; 

3) 	 dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu , a w przypadku 

jego uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora 

Projektu zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu; 

4) 	 niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób 

trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora 

Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu i przyjęcia na siebie pełnej 

odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami 

prawa; 

5) 	 udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora Projektu w celu jego serwisowania 

i modernizacji , udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora 

Projektu; 

6) 	 natychmiastowego poinformowania Realizatora Projektu o utracie kwalifikowalności do 

udziału w Projekcie poprzez niespełnian ie jakiegokolwiek kryterium określonego 

w §4 ust. 3; 

7) 	 uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera 

i korzystania z Internetu. 

V Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 

§7 

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

w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział 

w Projekcie. 

2. 	 Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać 

powód rezygnacji. 

3. 	 Beneficjent ostateczny kończy udział w Projekcie w przypadku, gdy w czasie jego trwania 

przestanie spełniać warunki określone w § 4 ust. 3. W sytuacji zaistnienia takich zmian jest 

zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich Realizatora Projektu w formie pisemnego 

oświadczenia. 

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

stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w § 6 Regulaminu rekrutacj i 
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i uczestnictwa w projekcie, Deklaracj i Uczestnictwa w Projekcie lub umowIe 

uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie. 

5. 	 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. 

6. 	 W przypadku rezygnacJI, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta 

ostatecznego z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy 

rezerwowej według zasad określonych w §5 ust. 9 Regulaminu. 

7. 	 W przypadku wystąpienia technicznych barier uniemożliwiających uruchomienie sieci 

internetowej na danym obszarze objętym projektem, w miejsce osób z tego obszaru wejdą 

inni ubiegający się z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością wyznaczoną na liście według 

zasad określonych w §5 ust. 9 Regulaminu. 

VI Pozostałe postanowienia 
§8 

l. 	 Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w calym okresie realizacj i Projektu. 

2. 	 Wójt Gminy Baboszewo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. 	 Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. 	 Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje 

odwołanie. 

5. 	 Szczegóły dotyczące praw obowiązków Beneficjenta ostatecznego zostaną określone 

w odrębnej umowie. 
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UHlĄ EUROPEJSKA
INNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ 
GOSPODARKA 	 ROZWOJU REGIONALNEGO 
NAItOOOWA SIPAtI(.1A SI'OJ I\o\.( 

Załącznik nr l do Regulaminu naboru 
i uczestnictwa w projekcie 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w Gminie Baboszewo" realizowanym przez Gminę Baboszewo ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" 

osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do : 

l. 	Nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu przez okres realizacji projektu tj . 

do 31.12.2014 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. 

2. 	 Niezbywania i nieobciążania żadnym prawem otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich. 

3. 	 Udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania oraz 

przeprowadzenia kontroli. 

4. 	 Uczestniczenia w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania 

z Internetu. 

5. 	 Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas realizacji 

proj ektu. 

6. 	 Wykorzystania otrzymanego wsparcIa zgodnie z założeniami Działania 8.3 . "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007

2013. 

/miejscowość, data! 	 /czytelny podpis Ubiegającego/ 

Uwaga: 

l. 	Deklarację należy złożyć razem z formularzem zgłoszeniowym do projektu. 

2. 	 Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie nie oznacza zakwalif'lll.Owania do udziału 

w projekcie. 

3. 	 Szczegółowe warunki użyczenia sprzętu będą okreśłone w odrębnej umowie podpisywanej po 

http:SIPAtI(.1A


UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI fUNDUSZ
GOSPODARKA 	 ROZWOJU REGIONALNEGO 
NĄ~OOOWĄ SliAT[GIA SPÓIr.:~1 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 
naboru i uczestnictwa w projekcie 

Identyfikator IData wpływu 	 IPodpis osoby 
Ubiegającego 	 ~rl)'jmująccj J 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

1. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

Imię i Nazwisko I 
PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia 

I I I I I I I I I I I I I I 1-1 I H I I I I 
Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości, wydany przez Wiek Pleć 

D Kobieta 
D Mężczyzna 

Adres zameldowania 
Miejscowość Ulica INr domu Nr lokalu 

Rodzaj zameldowania na terenie Gminy Baboszewo 

Kod pocztowy [IJ-I I I I 	 D stałe D brak zameldowania 

D czasowe trWające do 3 miesll;cy 
poczta 	 D czasowe trWające ponad 3 miesiące 

Adres zamieszkania (w~ełnit jeśli inny oit zameldowania) 

Miejscowośt Ulica Nr lokaluINr domu 

Zameldowanie czasowe 

Kod pocztowy [IJ-I I I Poczta D TAK DNIEI 

Telefon kontaktowy 

Posiadam komputer D TAK DNIE Posiadam dostęp do internetu IDTAK DNIE 

Krótkie uzasadnienie udziału w proiekcie 

2.ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU W RAMACH· 
D GRUPY A Kwalifikacja z uwagi na kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz uzyskania stypendiów szkolnych 

D GRUPY B 	 Kwalifikacja z uwagi na znaczny łub umiarkowany saopień niepełnosprawności 


lub z on.eczeniem równoważnym 
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3. DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO (Grupa A) 

Liczba dzieci w gospodarstwie domowym 

Liczba dzieci ze średnią ocen na koniec ubieglego roku 

szkolnego spośród dzieci i mlodzie:ty uczącej się w 

danym gospodarstwie domowym równa i wytsza 4,5 
dotyczy dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej 


Stopień zaawansowania toku nauczania w przypadku O szkoła podstawowa O gironazjwn 

najrnłodszego dziecka O szkoła pooadgimnazjalna 


Rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci w danym O TAK 

gospodarstwie domowym 
 O 	 NIE 

DJugotrwala choroba jednego z członków gospodarstwa O TAK 
domowego O 	 NIE 

Sta1us zawodowy czlonk6w gospodarstwa domowego. O osoba bezrobotna łub poszukująca pracy, pozostająca bez 
gdzie w ją;o skład wchodzi prLynajrnniej po jednej zatrudnienia, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy 

osobie z wymienionych grup 
 O 	 pracujący/prowadzący dzialalność gospodarczą, będący 

jedynym żywicielem rodziny 

4. DANE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZGŁASZANEJ DO PROJEKTU (Grupa B) 
Należy : edy skladającym : jest: ' lub ' osoby -

Imię i Nazwisko I 

PESEL 	 Data urodzenia Miejsce urodzenia -

l 	.1 l J l J I I I I I I I I I I I 
~odzaj. szkoly do której uczęszcza Siedziba szkoly, do której uczęszcza uczeń 
g podstawowa O gimn~um
D ponadgimn~alna O nie dotyczy -

Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości, wydany pnez Wiek 	 Płeć 


O Kobieta 

O Mężczyzna 


Adres 

Miejscowość Nr domu INdoltalu
IUlica 

Rodzaj zameldowania 08 terenie Gminy Baboszewo 

Kod pocztowy m-I I I I OstaJe O brak zameldowania 

D czasowe trwające do 3 miesięcy
Ipoczta D C'"L8S0WC trwające ponad 3 miesiące •
Adres 	 i ': ieśli inny niż. 

Miejscowość IUlica 	 Nr domu INr lokalu 

Zameldowanie c:t.asowc 


Kod pocztowy m-I I I I Poczta OTAK O NIE 


5. DANE DOTYCZĄCE NIEPELNOSPRAWNOSCI (Grupa B) 

Określony stopień niepelnosprawności O ważne do ........................... , ... 

O znaczny/grupa [ O umiarkowany/grupa" O bezterminowe 


Osoba zaliczona do osób niepelnosprawnycb (dotyczy dzieci do lat 16) ważne do ..................................... 

O TAK ONIE 


Orzeczenje o niepelnosprawności 


O calkowicie oiezdolny do pracy/do pracy w gospodarstwie rolnym' O ważne do ............................... 

O całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji Ido pracy 


i samodzielnej egzystencji w gospodarstwie rolnym' 	 O beztenn inowc 
• niewłaściwe sbełlJt 
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Oświadczenia: 

l. 	 Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. Kodeks kamy 10z. U. z 1997r., Nr 88, poz. 553 z poźn. zm.! oświadczam, że wszystkie 

dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 

2. 	 Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym nie ma komputera i nie ma dostępu do 

Internetu. 

3. 	 Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo oraz akceptuję jego 

postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

4. 	 Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

5. 	 Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 

niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

6. 	 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie DEKLARACJI UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE oraz FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU nie 

oznacza zakwalifikowania do udziału w PROJEKCIE. 

7. 	 Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" jest ostateczna i nie służy od 

niej odwołanie . 

8. 	 Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., 10z. U. z 2002r., nr 101 , 

poz. 926 z późno zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitońngu sprawozdawczości projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo", realizowanego przez 

Gminę Baboszewo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 . 

Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów 

projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub 

usunięcia. 

9. 	 Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Realizatora Projektu, w formie pisemnego 

oświadczenia, o każdej zmianie sytuacji mającej wpływ na prawo Beneficjenta ostatecznego do 

udziału w Projekcie, w szczególności o zmianie miejsca zameldowania/zamieszkania, zmianie 

dochodów gospodarstwa domowego, zmianach dotyczących stopnia niepełnosprawności. 

Imiejscowość, data/ 	 Iczytelny podpis Ubiegającegol 

UWAGA 
Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego Ubiegającego 

i dorosłej osoby niepelnosprawnej oraz wszelkie niezbędne dokumenty określone w regulaminie 
naboru i uczestnictwa w projekcie oraz w instrukcji wypełnienia formularza zgłoszeniowego do 
projektu. 
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO PROJEKTU 

J. 	 Formularz zgłoszeniowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru 

i uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

należy wypełnić drukowanymi literami. 

2. 	 Na jedno gospodarstwo domowe przypada jeden Formularz zgłoszeniowy. 

3. 	 Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium uprawniające do udziału 

w Projekcie, osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie wybiera tylko jedno kryterium 

wybiera Grupę A lub Grupę B. 

4. 	 Formularze zgłoszeniowe dla Grupy B (Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym) wypełnia 

niepełnosprawna osoba pełnoletnia lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby 

niepełnosprawnej , uprawnionej do tego wsparcia. W drugim przypadku dane zawarte 

w Formularzu zgłoszeniowym będą dotyczyły rodzica/opiekuna, należy jednak odnotować 

dane osobowe osoby niepełnosprawnej . 

5. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć: 

I) kserokopię dowodu osobistego, 

2) oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z niezbędnymi 

dokumentami , 

3) w przypadku osób niepełnosprawnych, kserokopię orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 

4) świadectwa szkolne ukończenia szkoły, bądź promocji do następnej klasy za ostatni rok 

szkolny dzieci wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego, których średnia 

ocen jest równa lub wyższa niż 4,5, 

5) 	 zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu odnośnie długotrwałej choroby jednego 

z członków gospodarstwa domowego, 

6) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczające fakt zarejestrowania danego 

członka gospodarstwa domowego jako osoby bezrobotnej , 

7) zgoda na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru internetu. 
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UNIA EUROPEJSKA INNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONAl NEGO 
NAR ODO WA SUAf rGłA, SP()I t.iOS( I 

Załącznik nr I do Formularza 
zgłoszeniowego do projektu 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

Ja, niżej podpisany(a) ......... ................................................................... .. ....... ......... ....... ......... ......... ..... . 
(imię i nazwisko Ubiegajqcego) 

zamieszkaly(a) .... ... ....... .... ............................. ......................................................... .. ..... ... .. ......... .. ......... . 

(miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

legitymujący(a) się dowodem osobistym ............................................................ ........... .. .... .................. . 

(seria i nr, wydanym przez) 

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we 

• ' I d ' dwspo nym gOSDQ( arstwle OmOwym: 
Średni 

Stopień Miejsee praey/nauki
Lp Imię i na7;Wlsko PESEL miesięcznypOkrewietlstwa /źródlo docbodu 

doebód netto 

l Ubiegający 

2 

3 

4 

5 

O 6 

7 

8 

9 

10 

OśwIadczam , że wysokosc .. sredOlego mJeslęcznego dochodu netto W przeliczeniu na Jednego członka rodzmy 
pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym - wyliczona za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia fonnularza zgłoszeniowego tj. luty 2014r. wynosi .............. . ................. zł (slownie złotych : 

. . . ... ... ...... .. . ........ .... ... ... ............................................................................................. ....................... .... .). 


SWiadomy(a) odpowiedzialn ości karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy /Dz. U. Nr 88, pOL 553 
z poźo. zm.l pOlwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu. 



INFORMACJA 


Sposób wyliczenia przeciętnego dochodu netto: 
łączny dochód netto 

przeciętny miesięczny dochód netto = 
liczba osób w gospodarstwie domowym 

l. 	 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawnionej do otrzymania wsparcia 
w ramach systemu pomocy społecznej oraz otrzymania stypendium szkolnego nie może być 
większa niż kwota, o której mowa wart. 8 ust. I ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późno zm.) tj.: 
I) Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł. Łączny dochód 

rodziny, nie może przekroczyć sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
2) Osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł. 

2. 	 Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 
539,00 zł lub 623,00 zł (jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) na osobę w rodzinie. 
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje : 

I) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 
3) osobie uczącej się. 

3. 	 Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez 
względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
I) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu 

w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach, 

3) kwotę bieżących alimentów świadczonych na r.:ecz innych osób. 
4. 	 Dochód z tytułu prowadzenia działalności rolniczej oblicza się: 

I) 	 dla osób uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz 
otrzymania stypendium szkolnego: 

dochód miesieczny = liczba hektarów przeliczeniowych x 250,00zł, 

2) 	 dla osób uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych: 

dochód miesieczny = (liczba hektarów przeliczeniowych x 2431.00zł) /12. 

5. 	 Do dochodu wlicza sie min. dochody z tytułu umów o pracę, umów cywilno-prawnych, 
emerytury, renty, świadczenia pobierane z ZUS, KRUS, Powiatowego Urzędu Pracy, dochody 
z pozarolniczej działalności gospodarczej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, alimenty pobierane, dochody z gospodarstwa rolnego w tym Z dzierżawy 

gruntów, dochody z pracy dorywczej i inne. 
6. 	 Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości 

świadczeń w naturze. 
7. 	 W celu potwierdzenia dochodów do oświadczenia należy dołączyć dokumenty określające 

wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ~: 
I) Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia netto. 
2) Zaświadczenie o wysokości dochodu netto z tytułu umów cywilno-prawnych. 
3) Zaświadczenie z ZUS / KRUS / Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranych 

świadczeń. 

4) Odcinek renty lub emerytury. 
5) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 
6) Decyzję administracyjną o przyznanym zasiłku rodzinnym, innych świadczeniach 

z pomocy społecznej lub stypendium szkolnym. 

7) Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa roLnego z Urzędu Gminy. 

8) Inne dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów. 
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UHfA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONAlNEGO 
NARODOWA SUATlCV. ..POJ ....~I 

Załącznik nr 2 do Formularza 
zgłoszeniowego do projektu 

ZGODA NA BEZPŁATNE ZAMONTOWANIE NA BUDYNKU 

ZESTAWU DO ODBIORU INTERNETU 

Dane Uczestnika Projektu 

~.i~..i..N..~~~~o .________ PESEL 

Adres zamieszkania 

Dane Zarzadcy budynku 

I_~i~.i.N.~i~~()~~a~ l"!fl!'_ (iIl~tytllcji): 

~~~_~~(os()?)'_ ~z'y'~.z_n_~ł0."I~J!i_~!,:__iIJ$tY.lllcJ!!):__ 

~~:~~_:Z~Il1i.e~:z~~a:./~ie~.zi~L ._..._ . H.H_ • • 

Forma władania (zaznaczyć właściwe): 

D Właściciel D Współwłaściciel D Posiadacz samoistny D Użytkownik wieczysty 

Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru 
Internetu dostarczanego w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Baboszewo" . 

Miejscowość i data Czytelny podpis Zarządcy budynku 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pOźll. zm./ potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym dokumencie_ 

Miejscowość i data Czytelny podpis Ubiegającego 




