REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka”
§1
Informacje o projekcie
1. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw
domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności. Cele szczegółowe to:
1) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 500 gospodarstw domowych z
terenu gminy Sokółka
2) dostarczenie dla 350 gospodarstw domowych zestawów komputerowych wraz z
niezbędnym oprogramowaniem, instalacją i serwisem
3) wdrożenie i udostępnienie bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań technicznych
ułatwiających beneficjentom ostatecznym wzajemną integrację i komunikację oraz
umożliwiających pełne uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym
4) zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie korzystania z łączności
elektronicznej.
Obok realizacji celu działania 8.3 PO IG, projekt realizuje również cel szczegółowy PO IG
„wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce”.
Osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu będzie miało pozytywny wpływ na
zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej oraz na budowę społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dzięki zapewnieniu dostępu do
szerokopasmowego Internetu potencjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom
domowym.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.
3. Projekt jest realizowany przez Gminę Miejsko-Wiejską Sokółka.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2010r. do 31.12.2013r. na terenie Gminy
Sokółka.
§2
Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie- należy przez to rozumieć projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013

cyfrowemu w Gminie Sokółka”.
2. Realizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Sokółka.
3. Uczestnik Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w
Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.
§3
Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie
1. W projekcie może wziąć udział 500 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatny
dostęp do Internetu, w tym 350 gospodarstw domowych otrzyma zestawy komputerowe
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, instalacją i serwisem.
2. Osoby uczestniczące w Projekcie mają orzeczenie o niepełnosprawności, wychowują dzieci
z orzeczoną niepełnosprawnością, są świadczeniobiorcami w myśl przepisów ustawy o
pomocy społecznej lub świadczeniobiorcami w myśl przepisów ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
3. Uczestnicy Projektu, o których mowa w pkt.2 muszą spełniać następujące warunki:
1) Posiadać miejsce zamieszkania i zameldowania na terenie gminy Sokółka.
2) Nie posiadać dostępu do Internetu i/lub komputera.
3) Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§4
Zasady rekrutacji uczestników
1. Informacja o Projekcie, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz niezbędne
dokumenty dostępne są:
1) w Biurze Projektu, budynek Urzędu Miasta w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok.310
2) na stronie internetowej Gminy www.sokolka.pl
2. Rekrutacja odbywa się w terminie od 09 maja 2011r. do 10 czerwca 2011r. , a w przypadku
nie wykorzystania limitu także po 10 czerwca 2011r. Rekrutacja będzie trwała do
wyczerpania limitu miejsc.
3. Zgłoszenie do udziału w projekcie odbywać się będzie na podstawie Wniosku stanowiącego
załącznik do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o dochodach netto za miesiąc
kwiecień 2011r. wraz z załącznikami. Wnioski dostępne będą w biurze Projektu- Plac
Kościuszki 1, pok.310, oraz na stronie www.sokolka.pl
4. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 10 czerwca 2011r.
Decyduje data wpływu.
5. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku, kiedy ilość zgłoszeń do Projektu, spełniających warunki uczestnictwa
określone w §3 przekroczy 500, Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria
1) dochód netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny
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orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
wnioski z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego,
opinie Ośrodka Pomocy Społecznej
Po wyczerpaniu liczby miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa osób, które zostaną
zaproszone do projektu w przypadku rezygnacji innych Uczestników.
8. Z jednego gospodarstwa domowego może być złożony tylko jeden wniosek.
9. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Uczestnik Projektu
będzie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.
2)
3)
4)
7.

1.
1)
2)
3)
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5)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

§5
Kryteria selekcji
O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:
złożenie poprawnie wypełnionego wniosku;
spełnienie warunków opisanych w § 3 pkt.2 i 3;
pierwszeństwo w rekrutacji do Projektu mają rodziny, w których wychowują się dzieci w
wieku szkolnym;
w przypadku niezakwalifikowania się do otrzymania zestawu komputerowego posiadanie
lub zobowiązanie się do zakupu komputera umożliwiającego korzystanie z dostarczonego
łącza Internetowego;
pozytywna weryfikacja warunków instalacji przyłącza.
§6
Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w
przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział
Uczestnika w Projekcie.
Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać
powód rezygnacji.
Uczestnik Projektu kończy w nim udział w przypadku, gdy w czasie jego trwania przestanie
spełniać warunki określone w §3 pkt 2 i 3. W sytuacji zaistnienia takich zmian Uczestnik
Projektu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich personel Projektu w formie
krótkiego pisemnego oświadczenia.
Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie lub
niewłaściwego używania sprzętu komputerowego bądź jego zbycia.
W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się
do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego
prawidłowej eksploatacji.
W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z
udziału w Projekcie na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
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§7
Zakres wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:
1) zakup i dostarczenie zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla
350 gospodarstw domowych
2) zakup i instalacja łącza internetowego dla 500 gospodarstw domowych
3) konserwacja i utrzymanie w sprawności łącza przez okres 8 lat
4) szkolenia dla uczestników Projektu
5) uruchomienie portalu społecznościowego oraz centrum zarządzania siecią
6) uruchomienie bezpiecznej poczty elektronicznej

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1)
2)
3)
4)

§8
Uprawnienie i obowiązki uczestnika
Uczestnik jest uprawniony do bezpłatnego otrzymania zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem.
Uczestnik jest zobowiązany do niezbywania otrzymanego sprzętu komputerowego.
Uczestnik jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu (otwarty dostęp
do protokołów HTTP, HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, FTP, zablokowany dostęp do usług
P2P) bezpłatnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniu i potwierdzania swojej obecności
na liście obecności.
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet w czasie trwania projektu.
Uczestnik zobowiązany jest do zasilania urządzenia odbiorczego przez okres trwania
Projektu, tj. 8 lat.
Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu oraz Umowy
dotyczącej uczestnictwa w Projekcie zawartej z Burmistrzem Sokółki
Uczestnik jest zobowiązany do udzielania informacji wszelkim instytucjom prowadzącym
monitoring realizacji Projektu.
§9
Odpowiedzialność
Uczestnik Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za otrzymany sprzęt komputerowy, w
tym za jego zbycie, niewłaściwe użytkowanie lub celowe uszkodzenie.
Uczestnik Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za
pośrednictwem łącza internetowego, w tym za naruszenie obowiązującego prawa.
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo blokowania łącza w przypadku stwierdzenia
naruszeń prawa za jego pośrednictwem, braku realizacji zapisów Regulaminu i Umowy.
Wszelkie nieprawidłowości związane z pracą sieci należy zgłaszać elektronicznie (e-mail,
www), lub telefonicznie do autoryzowanego systemu zgłoszeń.
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1.

2.
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4.
5.
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§10
Postanowienia końcowe
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy
strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
Gmina Sokółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje
odwołanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 maja 2011roku.
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Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.
„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”

Następujące zapisy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie otrzymują brzmienie:
§3
Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie
3.Uczestnicy projektu, o których mowa w pkt.2 muszą spełniać następujące warunki:
1) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Sokółka
§4
Zasady rekrutacji uczestników
2. Rekrutacja odbywa się w terminie od 09 maja 2011r. do 17 czerwca 2011r.
4. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 17 czerwca
2011r. Decyduje data wpływu.
10.Dopuszcza się potwierdzenie statusu bezrobotnego poprzez złożenie oświadczenia.

Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2011roku.
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Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”
Następujące zapisy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie otrzymują brzmienie:
§1
Informacje o projekcie

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2010 do 31.12.2014r.
§4
Zasady rekrutacji uczestników
5) W przypadku, kiedy ilość zgłoszeń do projektu, spełniających warunki uczestnictwa
określone w §3 przekroczy 500, Komisja będzie brać pod uwagę następujące kryteria
punktowe
1) Osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym- 1 punkt, bez względu na liczbę osób
niepełnosprawnych
2) Liczba dzieci w wieku szkolnym-1 punkt za każde dziecko w wieku szkolnym w
gospodarstwie domowym
3) Rodzic/opiekun samotnie wychowujący dziecko/dzieci- 1 punkt
4) Dochód na osobę w gospodarstwie domowym- iloraz najniższego dochodu na osobę spośród
wszystkich gospodarstw domowych oraz wartość dochodu na osobę w ocenianym
gospodarstwie domowym.
Suma punktów określi pozycję na Liście Rankingowej Beneficjentów Ostatecznych
wnioskujących o udział w Projekcie.
Dodatkowo pod uwagę brane będą opinie pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sokółce.
Aneks nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem
08 września 2011 roku.
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Aneks nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”
Następujące zapisy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie otrzymują brzmienie:
§4
Zasady rekrutacji uczestników
2. Ogłasza się dodatkowy termin rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych. Rekrutacja odbywa się w
terminie od 29 kwietnia 2013r. do 8 maja 2013r.
4. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 8 maja 2013r. Decyduje
data wpływu.

Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2013r.
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Aneks nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”
Następujące zapisy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie otrzymują
brzmienie:
§1
Informacje o projekcie
2. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw
domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności. Cele szczegółowe to:
1) zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 520 gospodarstw domowych z terenu
Gminy Sokółka
2) dostarczenie dla 360 gospodarstw domowych zestawów komputerowych wraz z
niezbędnym oprogramowaniem, instalacją i serwisem
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.02.2010r. do 31.12.2015r. na terenie Gminy
Sokółka
§3
Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie
1. W projekcie może wziąć udział 520 gospodarstw domowych, które otrzymają bezpłatny
dostęp do Internetu, w tym 360 gospodarstw domowych otrzyma zestawy komputerowe
wraz z niezbędnym oprogramowaniem, instalacją i serwisem.
§4
Zasady rekrutacji uczestników
1. Informacja o Projekcie, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz niezbędne
dokumenty dostępne są:
1) w Biurze Projektu, budynek Urzędu Miasta w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok.309
2) na stronie internetowej Gminy www.sokolka.pl
2. Rekrutacja odbywa się w terminie od 31 października 2013r. do 12 listopada 2013r., a w
przypadku nie wykorzystania limitu także po 12 listopada 2013r. Rekrutacja będzie trwała do
wyczerpania limitu miejsc.
4. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 12 listopada 2013r.
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§7
Zakres wsparcia
1. Projekt obejmuje następujące wsparcie:
1)zakup i dostarczenie zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla
360 gospodarstw domowych
2)zakup i instalacja łącza internetowego dla 520 gospodarstw domowych
§10
Postanowienia końcowe
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2013r.
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Aneks nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”
Następujące zapisy w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie otrzymują brzmienie:
§4
Zasady rekrutacji uczestników
1. Ogłasza się Nabór uzupełniający Beneficjentów Ostatecznych.
2. Nabór uzupełniający Beneficjentów Ostatecznych prowadzony będzie w sposób ciągły.
3. Termin zakończenia naboru zostanie opublikowany z miesięcznym wyprzedzeniem
na stronie internetowej gminy www.sokolka.pl.
4. Wnioski należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Sokółce
Biuro projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sokółka”
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
pokój nr 309
Decyduje data wpływu do Urzędu.
5. Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 7 marca 2016 r.
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