
Zarządzenie Nr 1412014 
Wójta Gminy Baboszewo 

z dnia 04 marca 2014r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późno zm.), 
zarządza się, co następuje: 

§1 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Baboszewo" Numer projektu: POIG.08.03.00-14-304113, Umowa 
o dofinansowanie: POIG.08.03 .00-14-3041J 3-01, Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu - elnclusion, Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo infonnacyjne - zwiększanie 
innowacyjności gospodarki", Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
w składzie: 

I) Robert Krysiak - Przewodniczący Komisji, 
2) Barbara Kociuber - Sekretarz Komisji, 
3) Marta Dygan - Członek Komisji, 
4) Anna Guzanowska - Członek Komisji. 

§2 

Komisja będzie działać na podstawie Regulaminu pracy komisji do przeprowadzenia rekrutacji do 
projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia . 

§3 

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a zakończy w dniu podpisania protokołu 

zawierającego listę Beneficjentów ostatecznych projektu, listę rezerwową oraz listę Ubiegających 
odrzuconych na etapie weryfikacji wniosków. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http:POIG.08.03
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" Dotacje na innowacje " " Inwestujemy w Waszą przyszłość" 

ZaJącznik do 
Zarządzenia Nr 14 
Wójta Gminy Baboszewo 
z dnia 04 marca 2014r. 

REGULAMIN PRACY KOMISJI 


do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 


"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 


Numer projektu: POIG.08.03.00-J4-3041l3 


Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-304113-01 


Działanie 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elncIusion" 


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


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 


Projekl współfinansowany ze środ/Ww Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 
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§l 


l. 	 Niniejszy regulamin określa warunki oraz sposób pracy Komisji do przeprowadzenia rekrutacji 

do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" realizowanego 

przez Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

elnclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności 

gospodarki" Programu Operacyj nego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

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

w Gminie Baboszewo". 

2. 	 Beneficjencie ostatecznym - należy przez to rozwnieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa 

w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 

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

faktycznego osoby niepelnosprawnej, 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. 

4. 	 Dokumentacb rekrutacyjnycb - dokwnenty w wersji papierowej, stanowiące podstawę 

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

do projektu, wraz z wymaganymi załącznikami . 

5. 	 Komisji - należy przez to rozwnieć Komisję do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo". 

6. 	 Regulaminie - należy przez to rozwnieć Regulamin naboru uczestnictwa w projekcie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo". 

7. 	 Protokole - należy przez to rozumień protokół sporządzany na zakończenie procesu rekrutacji 

do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" wraz 

z załącznikami. 

§3 

l. 	Komisja działa na podstawie Zarządzenia Nr 14/20 l 4 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 

04 marca 20l4r. 
. .

2. 	 Celem pracy Komisji jest prZYJmowarue dokumentów rekrutacyjnych do projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" oraz ich ocena formalna 

i weryfikująca w oparciu o Regulamin. 
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3. 	 W celu przyjęcia Dokumentów rekrutacyjnych wystarczy jedna osoba ze składu Komisji. 

4. 	 Dla przeprowadzenia oceny formalne i weryfikuj~cej, konieczna jest obecność co najmniej 

3 osób ze składu Komisji. 

5. 	 Osoby wchodzące w skład Komisji zobowiązane s~ do podpisania Deklaracji bezstronności 

i poufności, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Osoba z Komisji , 

która pozostaje z Ubiegaj~cych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności nie bierze udziału w ocenie tego Ubiegającego. 

§4 

I. 	 Przewodniczący Komisji przewodzi jej pracom. 

2. 	 Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za zapewnienie przejrzystości i bezstronności prac 

Komisji. 

3. 	 W sytuacjach spornych decyduje głos Przewodniczącego. 

§5 

l. 	 Komisja dokonuje oceny formalnej weryfikującej Dokumentów rekrutacyjnych w oparcIU 

o Regulamin. 

2. 	 Komisja sporządza i podpisuje Kartę oceny formalnej stanowiącej załącznik nr I do niniejszego 

regulaminu. 

3. 	 Komisja sporządza i podpisuje Kartę oceny weryfikującej stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

4. 	 Po ocenie wniosków, Komisja sporządza i podpisuje Protokół wraz z listą Beneficjentów 

ostatecznych zakwalifikowanych do projektu, listą rezerwową Ubiegających oraz listę 

Ubiegających niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie stanowiące załącznik nr 4 do 

Regulaminu. 

5. 	 Wójt Gminy Baboszewo zatwierdza prace Komisji podpisem na Protokole. 

§6 

Decyzje Komisji są wiążące i ostateczne. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 
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Załączn ik nr I 
do Regulaminu prac Komisji 
do przeprowadzenia rekrutacj i do projektu 
nPrzeciwdziałanie wykJuczeniu 
cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Karta oceny formalnej 
Dane Wnioskodawcy' 

iN'r identyfikacyjny Ubiegającego 
[Imk i Nazwisko 
!Adres zameldowania 
[Adres zamieszkania 

Wysokość dochodu na osobę
Lp. Nazwa kryterium 	 WYNIK 

w e:osDodarstwie domowym -

I 	 Czy wniosek został zlożony w tenninie i na właściwym formularzu? X 

Lzy Ubiegający (osoba niepełnosprawna) posiada zameldowanie na pobyt 

2 tały lub czasowy ponad 3 miesiące na terenie gminy Baboszewo i X 


ednocześnie zamieszkuje na terenie Gmin~ Baboszewo? 


3 	 Czy w gospodarstwie domowym jest komputer? X 

4 	 Czy w gospodarstwie domowym jest podłączenie do internetu? X 


Kserokopie dowodów osobistych wraz z oświadczeniami i wymaganymi 

5 	 X

(iokumentami. 
t<..serokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

6 	 X
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (jeśli dotyczy) . 

Ubiegający spełnia kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 


7 wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub stypendium szkolnego 

GRUPA A). 

Ubiegający spełnia kryterium dochodowego upoważniającego do


8 
otrzymania wsoarcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (GRUPA A). 

Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby 


9 
niepełnosprawnei(GRUPA B). 

Wynik oceny formalnej (pozytywny, negatywny) 

Uwagi: .... ............ ................. ... ..... ........ ............................................ .... ....... ........................... ........ .................. ... . 


Sporządzono dnia ..... ............. ................. . 


Podpisy członków Komisji: 

l ........................................... .. . .... ...... . 3 .. ....... . .. . ....... ... .. .. ............. . . .. .. . .. ... .. .. . 


2 ........................................................ . 4 .... ..... ... ....•... .... ................. . ......... ...... 


Karta oceny formaln ej 	 Strona l z l 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu prac Komisji 
do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 
" Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Karta oceny weryfikującej 

Dane Wnioskodawcv: 

Nr identyfikacyjny Ubiegającego 


Imie i Nazwisko 

~dres zameldowania 

lĄdres zamieszkania 


Ki .:. wervlll<ujace - GRUPA A f _ -" jeśli ~ I J 

Daoewedług Punkty 
Punkty

Lp. Nazwa kryterium dokumentów możliwe do 
zglosuoiowycb ~ -.~ 

l -ic.,ha dzieci w oomowvm 1!-8 

;r,h, dzi~ci .ze śrennią ocen na koniec ul roku .,knl~egn 


dzieCI I młodzieży uczącej Się w danym gospodarstwie 

2 0-8~~. • równa j wyższa 4,5 - dotyczy dzieci od czwartej klasy 


bzkO/Y 

L toku nauczania w przypadku najmłodszego:r3 0-8 

LW 

samotnie wychowujący dziecko/dzieci w danym gospodarstwie 
4 0-4 

5 Jae 'z 0-4 
' członków lfStwa ~ó~, gdzie w jego skład 'y eJ "jmniej po. ednej osobi, Statu:;, ,;, 

"e h· . grup: 

,; .
osoba bez zatru 

6 uia,ca pracy; Pracy 0-2"': ~~b 
oracu;' działalność gospodarczą, będący jedynym 

'Y ",n,;n~ 0-2 

IlA 'T.I1.M 36 
I< ",iace - Grlln.. B f. .I._:~ ieśli .. v) 

Stopień niepełnosprawności I 
Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym I 

Uwagi: ..... ............ .................................................. .......... ..... .......... ................................... .................................. .. 


Sporządzono dnia ........................................ . 

Podpisy członków komisji: 


1 ........................................................................ . 3 ....................... ............ ................... .. ... ...... .. ... .. . 


2 .................. ................................................. .... .. 4 ........... , ........................... .......... .. ........ , .......... , .. 


Karta oceny weryfikujqcej Strona 1 z 1 
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu prac Komisji 
do przeprowadzenia rekrutacji do 
projektu 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Deklaracji bezstronności i poufności 

"Ja, niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam s ię brać udział w procedurze 

oceny Dokumentów zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Baboszewo" realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3 . "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie 

innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poprzez złożenie 

niniejszej deklaracji potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi do dziś informacjami 

dotyczącymi oceny i wyboru wniosków. 

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się , że 

przed lub w trakcie trwania procesu wstępnej oceny/wyboru wniosków zaistnieją okoliczności mogące 

budzić wątpliwości co do mojej bezstronności , niezwłocznie wyłączę się z procesu oceny, jednak nie 

później niż przed rekomendacją wniosków. Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie 

informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury 

oceny lub wynikające z procesu oceny. 

Wyrażam zgodę, aby sporządzane przeze mnie dokumenty w trakcie prac Komisji rekrutacyjnej 

były używane wyłącznie dla celów oceny wniosków i nie były ujawniane osobom trzecim." 

._._~ -~ 

!Miejscowość, data! /Czytelny podpis Wnioskodawcy/ 
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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu prac Komisji 

do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Protokół Komisji 


do przeprowadzenia rekrutacji do projektu 


"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 


współfinansowanego ze środków 


Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 


Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 


powołanej Zarządzeniem Nr 14/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 04 marca 2014 roku. 

l. 	Data rozpoczęcia prac Komi sj i: ..... ....... .. ................... .......................... .. ..................... .... ........ . 


2. Data zakończenia prac Komisji: .......... .. ......... ................... ................. .. ........... .. ... .. ... .. .......... .. 


3. 	 Miejsce posiedzeń Komisji : .................................................................................................. .. 


• 	 4. Skład Komisji: 

l) ... .. ....... ..... ............ .. .................. .. .. .. 

2) 	 .. ............. ...................................... . 


3) ............... .. ....... .. ........ .. ....... .. ........ . 


4) .. .. .. .... ......................... .. .... ..... ...... .. 


5. 	 Przebieg prac Komisji: 

I) 	 Zapoznanie się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w projekcie i Regulaminem pracy 
komisji do przeprowadzenia rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykłuczeniu 

cyfrowemu w Gminie Baboszewo". 
2) Przeprowadzenie naboru do udziału w Projekcie. 

3) Ocena formalna i weryfikująca Dokumentów rekrutacyjnych. 

4) Sporządzenie listy rankingowej Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do 


projektu - załącznik nr l do protokołu, listy rezerwowej Ubiegających - załącznik nr 2 
do protokołu oraz listu Ubiegających niezakwalifikowanych do udziału w Projekcie 
załącznik nr 3 do protokołu. 
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" Dotacj e na innowacje" »Inwestujemy w Waszą przyszłość " 

Załącznik Nr I 
do Protokołu Komisji do przeprowadzenia 
rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Lista Beneficjentów ostatecznych zakwalif"lkowanych 

do udziału w projekcie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Nwner projektu: POIG.08.03.00-l4-304113 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-304/J 3-01 

w zawiązku z zakończoną rekrutacją do projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
boszewo" realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu - elnclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Fundusw Rozwoju Regionalnego, informujemy, iż ............ ................... .. ................................................ .......................... .. . 

GRUPA A (kwalifikacja z uwagi na kryterium dochodowe) - 65 gospodarstw domowych 

Pozycja na Liście Identyfikator 
rankin.owei Ubiegaiace.o 

GRUPA B (kwalifikacja z uwagi na znaczny lub wniarkowany stopień niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
-l 

Podpisy członków komisji: 

l ........................................................................ . 3. . ..... ........... .. .................................................... . 


2. . .................................. , ........................ ... ....... .. 4 .......... ....... ................. ........... ... ......... .... ..... ...... . 


Zatwierdzam Listę Beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Baboszewo" wspólflDansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Data, Podpis 
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"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Wasząprzyszłość" 

Załącznik Nr 2 
do Protokołu Komisji do przeprowadzenia 
rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Lista rezerwowa Ubiegających do udziału w projekcie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Numer projektu: POIG.08.03.00-14-304/13 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-304113-01 

W zawiązku z zakońcwną rekrutacją do projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 
realiwwanego przez Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
elnclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo infonnacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu 

eracyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
ozwoju Regionalnego, infonnujemy, iż ............................................................................................................................. . 

GRUPAA (kwalifikacja z uwagi na kryterium dochodowe) - 65 gospodarstw domowych 

Pozycja na Liście IdeDtyfikator 

rankingowej Ubi~ającego 


GRUPA B (kwalifikacja z uwagi na znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym -15...g0spodarstw domowych_ .J~ _ _ 

Pozycja na Liście Identyfikator 

rankiogowej Ubiegającego 


~ 
Podpisy członków komisji: 

l ........................................................................ . 3 ........................................................................ . 


2 ........................................................................ . 4 ........................................................................ . 


Zatwierdzam Listę rezerwową Ubiegających do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Baboszewo" współfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Data, Podpis 



• I . ... 

UNIA EUROPEJSKAINNOWACYJNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
N"rOOOWA 5TiAUC.1A sPOJ r-.OS<I 

"Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą przysz/ość" 

Załącmik Nr 3 
do Protokołu Komisji do przeprowadzenia 
rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 

Lista Ubiegających niezakwalifIkowanych do udziału w projekcie 

"Pneciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 


Numer projektu: POIG.08.03.00-14-304113 

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-304113-01 


w zawiązku z zakończoną rekrutacją do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" 
real izowanego przez Gminę Baboszewo w ramach Działania 8.3. ,'przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
elnclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu 

racyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, współfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
zwoju Regionalnego, informujemy, iż .................... .. ..... ................... ....... ..................... ......................... .......................... . 

GRUPAA (kwalifikacja z uwagi na kryterium dochodowe) - 65 gospodarstw domowych 

Identyfikator Ubieeajact20 

GRUPA B (kwalifikacja z uwagi na znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym) - I 5 ~ ospodarstw domowych 
Identvfikator Ubit2ająct2o 

odpisy członków komisji: 

I. ........................................................................ 3 ....... ......... .... .... ... ........ ................... ........ ...... ... . . 


2. ...... .................................................................. 4 ..................... ................. ....................... .. ......... . 


Zatwierdzam Listę Ubiegających niezakwalifikowanych do udziału w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Baboszewo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

Dala, Podpis 

http:5TiAUC.1A

