
ZARZĄDZENIE NR 35/2013
WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy"

Na podstawie art. 30 ust.1, art.31 i art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w celu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku z realizacją projektu pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie 
Oczy” realizowanego przez Urząd Gminy Wielkie Oczy w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wprowadza się 
w życie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Wielkie Oczy” stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Rekrutacyjnej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Wielkie Oczy

Tomasz Lorenc



Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2013 

Wójta Gminy Wielkie Oczy 

z dnia 28 maja 2013 r. 

REGULAMIN 
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie 

Oczy” 

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych 
do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki” Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Wielkie Oczy” realizowany zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-18-178/12 zawartą w dniu 08.04.2013 r. 
z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. 

2. Beneficjencie - należy przez to rozumieć Gminę Wielkie Oczy. 

3. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wielkie Oczy. 

4. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę lub gospodarstwo domowe 
zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, korzystające ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

§ 3. 1. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie 
dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Wielkie Oczy zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 

2. Projektem zostanie objętych 80 gospodarstw domowych (z których 40 otrzyma komputery oraz 
urządzenie do bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego Internetu, a kolejne 40 urządzenie do 
bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego Internetu) przez okres realizacji projektu tj. 2 lata oraz 5 lat po 
jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu. 

3. Okres realizacji projektu 01.09.2012 r. – 30.06.2015 r.

4. Projekt będzie obejmował następujące typy działań: 

1) Zarządzanie projektem. 

2) Promocję i informację. 

3) Rozbudowę infrastruktury sieci bezprzewodowej. 

4) Zakup urządzeń dla beneficjentów ostatecznych z uruchomieniem dostępu do Internetu. 

5) Szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. 

6) Eksploatację infrastruktury i łączy internetowych.

5. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, 
pok. nr 7. 

6. Informacji na temat projektu udziela: 



- Koordynator Projektu – Krzysztof Bołotiuch.

7. Udział w projekcie jest bezpłatny.

DZIAŁ II.
Warunki uczestnictwa w projekcie 

§ 4. 1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać: 

1) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym, 

2) osoby uczące się i pobierające stypendium socjalne, 

3) osoby spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia finansowego pomocy 
społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z 
późn. zm.) których dochód nie przekracza 542 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 456 zł netto na 
członka rodziny w gospodarstwie domowym, 

4) osoby spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. zm.) których dochód na członka rodziny nie 
przekracza 539 zł netto, lub 623 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, 

5) rodziny zastępcze, które posiadają aktualne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.

2. Beneficjenci, o których mowa w §4 pkt. 1 muszą spełniać następujące warunki: 

1) spełniać minimum jeden z warunków określonych w §4 ust. 1 pkt 1-5, 

2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wielkie Oczy, 

3) nie posiadać komputera i dostępu do Internetu lub posiadać komputer bez dostępu do Internetu, 

4) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby, które otrzymały sprzęt komputerowy lub urządzenie do 
bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego Internetu w ramach projektu „ePrzyspieszenie w powiecie 
lubaczowskim – likwidacja wykluczenia cyfrowego”.

DZIAŁ III.
Proces rekrutacji 

§ 5. 1. Informacja o naborze do udziału w projekcie jest zamieszczona na stronie internetowej 
www.wielkieoczy.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń. 

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 80 Beneficjentów ostatecznych z których: 

1) 40 otrzyma zestaw komputerowy wraz z urządzeniem do bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego 
Internetu (nie posiadający komputer), 

2) 40 otrzyma urządzenie do bezprzewodowego dostępu do bezpłatnego Internetu (posiadający komputer 
bez dostępu do internetu).

3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Wielkie Oczy, rodzic lub opiekun 
prawny dziecka, dostarczając do Urzędu Gminy Wielkie Oczy dokumenty rekrutacyjne stanowiące 
załączniki do niniejszego regulaminu: 

1) Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu), 

2) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz z kserokopią dowodu osobistego, 

3) Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym - dot. osób 
niepełnosprawnych, 



4) Decyzja lub zaświadczenie o pobieranych stypendiach socjalnych - dot. dzieci i młodzieży w z rodzin w 
trudnej sytuacji materialnej, 

5) Zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej - dot. osób korzystających ze wsparcia finansowego z 
pomocy społecznej lub wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych - zasiłku rodzinnego 

5) Oświadczenie o wysokości dochodów za ostatni miesiąc (załącznik nr 3 do regulaminu), 

6) Postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych.

4. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będzie można pobrać w Biurze Projektu 
w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy pok. nr 7 oraz na stronie internetowej www.wielkieoczy.info.pl w 
zakładce eInclusion.

5. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów zgłoszeniowych, wnioskodawca wezwany 
zostanie do ich uzupełnienie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na wezwanie 
do uzupełnienia dokumentów skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Dokumenty rekrutacyjne wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy w pok. nr 7 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy 
Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, z dopiskiem na kopercie "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy” w terminie do 21.06.2013 r.

7. W przypadku wysyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową decyduje data stempla 
pocztowego. 

8. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 
w Projekcie.

§ 6. 1. Weryfikacja zgłoszeń do projektu pod kątem spełniania kryteriów opisanych w § 4 oraz 
kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych będzie dokonana przez powołaną przez Wójta 
Gminy Wielkie Oczy Komisję Rekrutacyjną. 

2. Wybór Beneficjentów Ostatecznych odbędzie się na podstawie ilości uzyskanych punktów wg 
poniższych zasad: 

1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych: 

- osoba samotnie gospodarująca - 1 pkt, 

- gospodarstwo domowe wieloosobowe - 1 pkt plus 1 pkt na każde dziecko,

2) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjalnych - 1 dziecko - 1 pkt, 

3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z 
orzeczeniem równoważnym - 1 pkt (punkty przyznawane są na każdego członka rodziny). 

4) rodziny zastępcze - 1 dziecko - 1 pkt.

3. Punkty podlegają sumowaniu. 

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów pierwszeństwo będą miały wnioski w których 
potencjalnymi beneficjentami są: 

1) rodziny w których znajdują się dzieci niepełnosprawne, 

2) gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym, 

3) rodziny wielodzietne, 

4) osoby niepełnosprawne.



5. Dodatkowo utworzone zostaną listy rezerwowe, w przypadku rezygnacji uczestnika projektu - 
Beneficjenta ostatecznego z uczestnictwa w projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej. 

6. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie. 

7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną o tym powiadomione pisemnie.

DZIAŁ IV.
Proces wdrażania projektu 

§ 7. 1. Każdy uczestnik projektu - Beneficjent ostateczny - podpisując Deklarację uczestnictwa 
w projekcie, zobowiązuje się do: 

1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres realizacji projektu tj. 2 lata oraz 5 lat po 
zakończeniu realizacji projektu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do 
Internetu lub sprzętu do korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu, 

2) niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich, 

3) udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania 
i przeprowadzenia kontroli, 

4) uczestniczenia przez co najmniej jednego z domowników w szkoleniach związanych 
z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, 

5) uczestniczenia w spotkaniach informacyjno-monitorujących przewidzianych podczas realizacji projektu, 

6) wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3 PO IG.

2. Beneficjent ostateczny podpisuje umowę użyczenia w której zawarte zostaną m.in. zasady 
użytkowania sprzętu oraz zakres odpowiedzialności użytkownika za użyczony sprzęt.

DZIAŁ V.
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 w Projekcie. 

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

3. Beneficjent ostateczny zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 
zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki 
uczestnictwa w Projekcie. 

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, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego 
z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

DZIAŁ VI.
Pozostałe postanowienia 

§ 9. 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Niniejszy „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” zatwierdza oraz zmienia Wójt Gminy 
Wielkie Oczy. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 



4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta ostatecznego zostaną określone w odrębnej 
umowie. 

5. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do Wójta Gminy 
Wielkie Oczy.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu do Zarządzenia Nr 

35/2013 

Wójta Gminy Wielkie Oczy 

z dnia 28 maja 2013 r. 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy" 

Oświadczam(y), że wyrażam(y) zgodę na uczestnictwo 

(imię i nazwisko)

w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy realizowanym przez 
Gminę Wielkie Oczy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion„ osi priorytetowej 8. Społeczeństwo 
informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki„ Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do: 

1. nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu przez okres realizacji projektu, tj. 
2 lata 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 
projektu, 

6. wykorzystania otrzymanego wsparcia zgodnie z założeniami Działania 8.3. PO IG. 

  
(miejscowość, data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Uwaga:

- złożenie deklaracji udziału w projekcie nie oznacza zakwalifikowania się do udziału w projekcie

- szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w odrębnej umowie.



Załącznik Nr 2 do Regulaminu do Zarządzenia Nr 

35/2013 

Wójta Gminy Wielkie Oczy 

z dnia 28 maja 2013 r. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
o przyznanie 

zestawu komputerowego wraz z zestawem abonenckim/zestawu abonenckiego do sieci internet* 
w ramach realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy" ze 

środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

1. Informacje o Wnioskodawcy

Dane dotyczące Wnioskodawcy (tj. pełnoletni wnioskodawca lub w przypadku dzieci 
i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny)
Dane personalne
Imię 
Nazwisko 
Data urodzenia 
PESEL 
Dowód osobisty (seria i nr)
wydany przez 
data wydania 
Adres zamieszkania
Miejscowość 
Kod pocztowy 
Poczta 
Ulica 
Nr domu/mieszkania 
Telefon kontaktowy 

Dane dotyczące bezpośredniego Beneficjenta projektu (wypełnia się w przypadku, gdy 
Wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun prawny)
Dane personalne
Imię 
Nazwisko 
Data urodzenia 
PESEL 



Adres zamieszkania
Miejscowość 
Kod pocztowy 
Poczta 
Ulica 
Nr domu/mieszkania 

Nazwa i adres szkoły bezpośredniego Beneficjenta (jeśli dotyczy)
Pełna nazwa szkoły 
Klasa 
Rodzaj szkoły (podstawowa, 
gimnazjum, 
ponadgimnazjalna)
Adres szkoły
Miejscowość 
Ulica - Numer 
Kod pocztowy 
Poczta 
Województwo 
Powiat 
Gmina 

2. Grupa docelowa

Przynależność do grup docelowych mogących się ubiegać o wsparcie:
 trudna sytuacja materialna (osoba/rodzina korzysta ze wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej)
 osoba/rodzina korzysta z systemu świadczeń rodzinnych
 osoba/rodzina korzysta z stypendiów socjalnych
 niepełnosprawność wnioskodawcy (znaczna lub umiarkowana lub z orzeczeniem 

równoważnym)
 rodzina zastępcza



Oświadczenia:

1. Świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 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/jest komputer i nie ma dostępu do Internetu*. 

3. Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy”, akceptuję jego postanowienia i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

4. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

5. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych 
do prawidłowej realizacji projektu. 

6. Wyrażam zgodę na bezpłatne zamontowanie na budynku zestawu do odbioru Internetu. 

7. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji Uczestnictwa oraz Formularza Zgłoszeniowego 
nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

8. Przyjmuję do wiadomości, że decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie służy od niej 
odwołanie. 

9.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Wielkie Oczy”, realizowanego w Gminę Wielkie Oczy w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do 
przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem żądania ich zmian, 
uzupełnienia lub usunięcia. 

  
  

(miejscowość, data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić



Załącznik Nr 3 do Regulaminu do Zarządzenia Nr 

35/2013 

Wójta Gminy Wielkie Oczy 

z dnia 28 maja 2013 r. 

Oświadczenie o wysokości dochodów 

................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko Wnioskującego)

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

1. Oświadczam, że razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje ...... osób (liczba). 

2. Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na jedną osobę 
pozostającą ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku wyniosła ......................... zł ............................................................................................ (słownie).

Sposób wyliczenia średniego dochodu netto: 

Średni miesięczny dochód netto = Łączny miesięczny dochód netto wszystkich członków 
gospodarstwa domowego / Liczba osób w gospodarstwie domowym 

3. Oświadczam, że na żądanie Realizatora Projektu przedstawię stosowne dokumenty potwierdzające 
powyższe dane. 

  
  

(miejscowość, data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy)




