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ZARZ^DZENIE NR 49/2014

Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 8 sierpnia 2014r.

w sprawie uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regutaminu Rekrutacji i Udziatu

Beneficjenta Ostatecznego w projekcie wraz z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej

dziatajgcej w ramach Projektu pn. ,,Przeciwdziatania wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Ostrowek", wspdtfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Os

priorytetowa 8, Spoteczeristwo Informacyjne-zwi^kszenie innowacyjnosci gospodarki,

Dziatanie 8.3. Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza.dzie gminnym ( Dz.U. z
2013r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379 ), ogolnych zasad realizacji dziatania

8.3 ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion" oraz umowy w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 nr: POIG.08.03.00-10-528/13-00 zawartej

w dniu 06.06.2014r. pomie_dzy Gminq Ostrowek, a Wtadza, Wdrazaja.ca. Programy

Europejskie, petnia.ca. role, Instytucji Wdrazaj^cej/ Instytucji Posrednicz^cej II stopnia, ul.

Syreny 23, 01-150 Warszawa, w sprawie realizacji Projektu pn. „ Przeciwdziatanie

wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" , wspotfinansowanego ze srodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Os priorytetowa 8, Spoleczehstwo informacyjne-

zwie.kszenie innowacyjnosci gospodarki, Dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu

cyfrowemu - elnclusion,

z a r z a _ d z a m , c o naste,puje:

§ 1. llekroc w zarzqdzeniu jest mowa o Projekcie - nalezy przez to rozumiec Projekt pn.

„ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek", realizowany w gminie

Ostrowek.
§ 2. Ogtasza sie. nabor zgtoszeri uczestnikow, chc^cych wziqc udziat w Projekcie. Rekrutacja

trwac b^dzie od dnia 15 wrzesnia 2014r. do dnia 30 wrzesnia 2014r, beneficjent zastrzega
sobie prawo do przedtuzenia procesu rekrutacji w przypadku, gdy do dnia 1 pazdziernika
2014r. nie zostat osiqgnî ty wskaznik catkowitej ilosci uczestnikow Projektu, ktory wynosi 80
( osiemdziesie.ciu ) Beneficjentow Ostatecznych, spetniajqcych kryteria Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os priorytetowa 8. Spoteczenstwo informacyjne -
zwi^kszenie innowacyjnosci gospodarki, Dziatanie 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu

cyfrowemu - elnclusion.
Gmina Ostrdwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina-pl
Ostr6wek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



INNOWACYJNA GOSPODARKA
UNIA EUROPEJSKA

EUHO^EJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU RFGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany zc srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

.Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przysztoii"

§ 3. Powotuje sie. KomisjQ rekrutacyjna, w sktadzie:

• Przewodnicz^ca - Irena Barahska

• Sekretarz - Urszula Zgoda

• Cztonek - Mieczystaw Pawlak

• Cztonek - Lidia Pawlak

• Cztonek - Adam Zate_cki

• Cztonek - Andrzej Grzybowski

§ 4. Wprowadza sie^ Regulamin Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta Ostatecznego w

Projekcie - stanowiqcy zatacznik Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia oraz Regulamin Komisji

Rekrutacyjnej - stanowi^cy zatgcznik Nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

§ 5. Zobowiqzuje si^ wszystkie osoby biorqce udziat przy realizacji Projektu do

przestrzegania i stosowania procedur okreslonych w niniejszym Zarzqdzeniu.

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Za^cznik nr 1
do Zarz^dzenia nr 49 /2014
W6jta Gminy Ostr6wek
z dnia 8 sierpnia 2014 r.

REG U LAM IN

Rekrutacji i Udzialu Beneficjenta Ostatecznego w projekcie ,,Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" - umowa o dofinansowanie nr
POIG.08.03.00-10-528/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Os Priorytetowa: 8 Spoleczehstwo Informacyjnc-zwiekszenie
mnouacyjnosci gospodarki, Dzialanic 8.3 Prxeciwd/ialanie wykluc/eniu cyfrowemu
elnclusion

§ 1 . PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawao pomocy spotecznej z 12 marca 2004 (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z pozn. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z pozn. zm.)
3. Ustawao ochronie danych osobowych zdnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,

poz. 926 z pozn. zm.)
4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.

2009,Nr.84, poz.712 z pozn. zm.)
5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzjq. Komisji

Europejskiej z dnia 1 pazdziernika 2007 r. oraz uchwata_ Rady Ministrow z dnia 30
pazdziernika 2007 r.

6. Szczegolowy opis priorytetow Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013;

7. Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r., poz.907
z pozn. zm.)

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz.U. 2006.
Nr.90,poz.631 z pozn. zm.)

9. Rozporzadzenie (WE) Nr 1083/2006

§2. DEFINICJE

1. Beneficjent - Gmina Ostrowek
2. Wnioskodawca — Osoba ubicgaja^ca si^ o zakwalifikowanic do Projektu;
3. Beneficjent Ostateczny — Uczestnik projektu;
4. Formularz zgtoszeniowy — dokument w wersji papierowej, stanowiacy podstaw? do

ubiegania si? o udzial w projekcie (Zala^cznik nr Ido niniejszcgo Regulaminu);
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (/aJa_cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)
6. Umowa uzyczenia - umowa cywilnoprawna obejmujqca bezplatne uzyczenie zestawu

komputerowego i drukarki / podla^czeniem do Internetu (Zai^cznik nr 6 do niniejszego
Regulaminu);
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7. Gospodarstwo domowe - oznacza zespot osob spokrewnionych lub spowinowaconych, a
takze niespokrewnionych, razem mieszkaja^cych i utrzymuj^cych si? wspolnie. (detinicja
wg Glownego Urz?du Statystycznego);

8. Grupy docelowe - grupy, uprawnione do ubiegania si? o udzial w projekcie;
9. Projekt - termin uzywany w niniejszym regulaminie zamiast: projekt: „ Przeciwdzialanie

wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" przedsi?wzi?cie dofinansowane przez Uni?
Europejska^z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

10. Regulamin - dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowia^cy podstaw?
prawn% regulujajcq. zasady ubiegania si? o udzial w projekcie oraz okres'laj^cy zasady
uczestnictwa i procedury nadzoru nad prawidlowym przebiegiem.

11. Rodzina:
a. wg ustawy o pomocy spolecznej - osoby spokrewnione lub niespokrewnione

pozostaja^ce w faktycznym zwiazku, wspolnie zamieszkuj^ce i gospodaruja^ce. (art. 6, ust. 14
ustawy o pomocy spotecznej);

b. wnioskodawcy - podmioty skladajajce Formularz zgtoszeniowy do naboru w ramach
Projektu .

§ 3. INFORMACJE OGOLNE

1. Projekt ,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" jest
wspoifinansowany w 85% przez Uni? Europejska^ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os
priorytetowa 8. Spoleczenstwo informacyjne - zwi?kszanie innowacyjnosci gospodarki,
Dzialanie 8.3 Przeciwd/ialanie wykluezeniu cyfrowemu - elnclusion i w 15% z budzetu
krajowego;
2. Kwaliflkacja^do naboru jest spemienie wymaganych kryteriow oraz ztozenie w terminie
poprawnie wypemionego Formularza zgloszeniowego (Zal^cznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu) wraz w wymaganymi dokumentami, wymienionymi w § 7;
3. Dostarczenie wypemionego formularza (Zala^cznik nr 1) i dokumentow wymienionych w
§7 nie gwarantuje wzi?cia udziatu w projekcie, jesli nie zostanq_spelnione kryteria formalne i
merytoryczne.

§ 4. GKUPY DOCELOWE

1. Grupami uprawnionymi do ubiegania si? o udziaJ w projekcie saj
a. gospodarstwa domowe spelniaj^ce kryterium dochodowe upowazniaja^ce do otrzymania

wsparcia w ramach systemu pomocy spolecznej- (Priorytet A ) ,
b. dzieci i mtodziez ucz^ca si? z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i spotecznej

uprawniaja^cej do uzyskania stypendiow socjalnych - (Priorytet B),
c. osoby niepelnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepemosprawnosci

lub z orzeczeniem rownowaznym- (Priorytet C ),
d. dzieci i mlodziez ucza^ca^ si? z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w ktorych

przeci?tny miesi?czny dochod opodatkowany na osob? w rodzinie, z roku poprzedzajqcego
rok udziahi w Projekcie byt nizszy, niz ostatni aktualny roczny wskaznik: ,,Przeci?tny
miesi?czny dochod rozporza^dzalny na 1 osob? w gospodarstwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym"- we wspoipracy ze szkoJa^ ( Priorytet D).
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§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Uczestnikami Projektu mog^zostac osoby okreslone w §4 pkt. 1 spelniajajze naste,puj^ce
kryteria formalne:

PRIORYTET A:
Gospodarstwa domowe spelniaj^ce kryterium dochodowe upowazniaj^cc do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy spolecznej:
a) prawo do swiadczen z pomocy spotecznej przysluguje (Dzial I, art. 8 list. 1 ustawy o
pomocy spotecznej)

• osobie samotnie gospodaruja^cej, ktdrej miesi^czny dochod nie przekracza kwoty
542,00 z\o

• rodzinie, ktorej dochod nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobe,
w rodzinie 456,00 zl netto

b) w ocenie nie beda^brane s~wiadczenia wyplacane przy przekroczeniu kryterium
dochodowego.
W prqjekcie przewidziano udzial 10 gospodarstw domowych z tego Priorytetu.

PRIORYTET B:
Dzieci i mtodziez ucza^ca si^ z rodzin znajduj^cych si? w trudnej sytuacji materialnej i
spolecznej uprawniaj^cej do uzyskania stypendium socjalnego
a) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysiuguje (wedlug ustawy z dnia 7 wrzesnia
1991 o Systemic Oswiaty):

• uczniom szkol publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkol publicznych dla
mtodzieiy i dla doroslych oraz stuchaczom publicznych kolegiow nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiow j^zykow obcych i kolegiow pracownikow sluzb
spolecznych - do czasu ukonczenia ksztalcenia, nie dluzej jednak niz do ukohczenia
24 roku zycia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych osrodkow umozliwiaja^cych dzieciom i
mlodziezy, o ktorych mowa w art. 16 ust. 7 ustawy , a takze dzieciom i mlodziezy z
upo^ledzeniem umyslowym /, niepeJnosprawno^ciami sprz^zonymi realizacjq.
odpowiednio obowia^zku szkolnego i obowiazku nauki — do czasu ukonczenia
realizacji obowia/ku nauki

• uczniom szkol niepublicznych nieposiadaja^cych uprawnieh szkol publicznych dla
mlodziezy i dla doroslych - do czasu ukonczenia realizacji obowiazku nauki,

• sluchaczom niepublicznych kolegiow nauczycielskich i nauczycielskich kolegiow
je_zykow obcych - do czasu ukonczenia ksztalcenia, nie dhizej jednak niz do
ukonczenia 24 roku zycia.
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b) miesi?czna wysokosc dochodu na osob? w rodzinie ucznia, uprawniaj^ca do ubiegania si?
o stypendium szkolne nie moze przekroczyc kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoiecznej

• kwot? t?, zgodnie z ustawa^o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z
2013 r. poz. 182 z pozniejszymi zmianami)jest kwota456,00 zl netto na osob? w
rodzinie,

• swiadczeniem rozpatrywanym w przypadku wsparcia socjalnego dzieci i mlodziezy
jest stypendium szkolne.

W projekcie przewidziano udzial 40 gospodarstw domowych z tego Priorytetu.

PIORYTET C:
Osoby niepelnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnos~ci lub z
orzeczeniem rownoznacznym.
a) w przypadku osob niepelnosprawnych kryterium wsparcia stanowic b?d^ dokumenty
wydane przez wlasciwy organ orzeczniczy, stwierdzaja^cy wymagany stopien
niepeinosprawnosci,
b) Podmiotami uprawnionymi do orzekania w sprawach niepeinosprawnosci od dnia 1
stycznia 1998r. saj Powiatowy Zespol do Spraw Orzekania o Niepeinosprawnosci oraz Zaklad
Ubezpieczen Spolecznych,
c) Powiatowy Zespol do Spraw Orzekania o Niepeinosprawnosci:

• zgodnie z Ustaw^z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, w przypadku osob powyzej 16 roku
zycia ustalono 3 stopnie niepeinosprawnosci: znaczny, umiarkowany, lekki,

• zgodnie z Ustawq.z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i spolecznej
oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, w przypadku osob ponizej 16 roku
zycia ustalono niepeinosprawnosci bez podzialu na stopnie,

• warunkiem ubiegania si? o udzial w projekcie jest posiadanie umiarkowanego lub
znacznego stopnia niepeinosprawnosci, orzeczonego przez Powiatowy Zespol do
Orzekania o Stopniu Niepeinosprawnosci w przypadku osob powyzej 16 roku zycia
lub posiadanie orzeczenia o stopniu niepeinosprawnosci w przypadku osob ponizej
16 roku zycia,

d) Zaklad Ubezpieczen Spolecznych (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych) orzeka o:

• calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji,
traktowane na rowni z orzeczeniem o znacznym stopniu niepemosprawnosci,

• calkowitej niezdolnosci do pracy, traktowane na rowni z orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepeinosprawnosci,

• cz^sciowej niezdolnosci do pracy, traktowane na rowni z orzeczeniem o lekkim
stopniu niepeinosprawnosci .

• warunkiem ubiegania si? o udzial w projekcie jest posiadanie orzeczenia ZUS o
calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji lub
posiadanie orzeczenia ZUS o calkowitej niezdolnosci do pracy

e) o udzial w projekcie moga^ubiegac si? takze osoby posiadaja^ce orzeczenie o
niepeinosprawnosci wydane przed 1 stycznia 1998r. przez nast?pujq.ee organy orzeeznicx.e
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• Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewne_trznych i
Administracji -orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidow,

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego -orzeczenie o staJej lub dtugotrwaJej
niczdolnosci do pracy w gospodarstwie rolnym, jezeli przysluguje zasilek
piel<?gnacyjny,

f) o udzial w projekcie moga, ubiegac si$ takze osoby posiadaja^ce orzeczenie lekar/a
orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 do 16 sierpnia 1998 o:

• catkowitej niezdolnosci do pracy - znaczny stopien niepelnosprawnosci,
• niezdolnosc do samodzielnej egzystencji - znaczny stopien niepetnosprawnosci

cz^ciowej niezdolnosci do pracy - umiarkowany stopien niepelnosprawnosci.
W projekcie przewidziano udzial 10 gospodarstw domowych z tego Priorytetu.

PRIORYTET D:
Dzieci i mlodziez uczajca si? osiqgaja^ca wysokie wyniki w nauce (srednia nie mniejsza 4,5), z
rodzin w ktorych przecie_tny micsi^czny dochod opodatkowany na osob? w rodzinie, z roku
poprzedzajq.cego rok udzialu w projekcie by! nizszy, niz ostatni aktualny roczny wskaznik:
,,Przeci?tny miesi^czny dochod rozporza^dzalny na 1 osobe, w gospodarstwie domowym
publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym" - we wspotpracy ze szkolq.,
obecnie jest to kwota 1 299,00 zl netto.
W projekcie przewidziano udzial 20 gospodarstw domowych z tego Priorytetu.

W projekcie mozc \\ / i;jc udzial wyl^c/nic jedna osoba / danego gospudarstwu
domowego speiniajqca kryteria.
Kryterium obowiazuja^cym dla kazdej z grup jest:

1) Spelnianie minimum jcdncgo z priorytetow okreslonego w § 5.
2) Stale lub czasowe zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Gminy Ostrowek.
3) Brak dost^pu do Internetu w gospodarstwie domowym i nieposiadanie komputera.
4) Zlozenie poprawnie wypemionego formularza zgloszeniowego stanowia^cego zala^cznik

Nr.l do Regulaminu.
5) Pisemne zobowiazanie si? do przestrzegania zasad okreslonych w Regulaminie.

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zakwaliflkowania uczestnika Projektu lub skreslenia
uczestnika z listy Beneficjentow Ostatecznych w przypadku braku mozliwosci dostarczenia
sygnalu Internetu do gospodarstwa domowego zglaszanego do Projektu.

§ 6. M1EJSCA POBIERANIA FORMULARZY ZGLOSZEN1OWYCH
ORAZ UDZIELANIA INFORMACJI O PROJEKCIE

1. Miejsce i sposob pobierania ibrmularzy zgtoszeniowych:
a) w Urz?dzie Gminy w Ostrowku - Sekretariat pok. Nr 6 i Biuro Projektu, pok. Nr 8;
b) ze strony internetowej - www.ostrowekgmina.pl;
c) u sohysow z terenu Gminy Ostrowek.

§ 7. SPOSOB WYPELNIANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
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1. Formularz zgloszeniowy (Zalqcznik nr Ido niniejszego Kegulaminu) nalezy wypefnic
drukowanymi literami.
2. Na kazde gospodarstwo domowe przypada 1 Formularz zgtoszeniowy.
3. Jezeli dane gospodarstwo domowe spemia wi^cej niz jedno kryterium, uprawniaja^ce do
udzialu w projekcie, Wnioskodawca powinien wybrac tylkojedna^sposrod grup okreslonych
w § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Formularze dla grupy dzieci i mlodziezy ucza^cej si? z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i spolecznej, uprawniaj^cej do uzyskania stypendiow socjalnych wypelnia osoba pelnoletnia,
uprawniona do otrzymy wania stypendium szkolnego lub rodzic/opiekun prawny lub
faktyczny osoby niepelnoletniej, uprawnionej do otrzymywania stypendium szkolnego.
W drugim przypadku dane zawarte w ibrmularzu b^da^ dotyczyty rodzica/opiekuna dziecka,
nalezy jednak odnotowac dane osobowe dziecka, uprawnionego do otrzymywania
stypendium szkolnego.
3. Formularze dla grupy osob niepemosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepemosprawnosci lub z orzeczeniem rownowaznym (UWAGA! Stopien lekki nie
upowaznia do wzi^cia udzialu w projekcie) wypemia niepemosprawna osoba pemoletnia lub
rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepemosprawnej, uprawnionej do tego wsparcia.
W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu b?d^ dotyczyly rodzica/opiekuna, nalezy
jednak odnotowac dane osobowe osoby niepemosprawnej.
4. Do Formularza zgloszeniowego nalezy zal^czyc:

a) kserokopi^ dowodu osobistego,
b) oswiadczenie o dochodach za miesia^c poprzedzajacy zlozenie wniosku ( Zalqcznik Nr 3

do niniejszego Regulaminu),
c) zaswiadczenie z GOPS ( do Priorytetu A) - ( /alac/.nik Nr 4 do niniejszego

Regulaminu),
d) w przypadku osob uprawnionych, a niepobieraja^cych stypendium szkolnego,

zaswiadczenie o pobieraniu nauki lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji
szkolnej),

e) w przypadku osob aplikuja^cych do grupy wybieranej na podstawie sYedniej z ocen
( Priorytet D )- zaswiadczenie ze szkory ( Zalqcznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu),

i) orzeczenie o stopniu niepemosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w przypadku osob
niepemosprawnych.

§ 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA FORMULARZY
REKRUTACYJNYCH

Formularze zgloszeniowe przyjmowanc b^d^ w UrzexJzie Gminy w Oslrowku, od
poniedzialku do pi^tku w godzinach od 7. 15 do 14.15, w Sekretariacie lub Biurze Projektu.

1 . Formularze zgloszeniowe mozna skladac w terminie od 15 wrzesnia 2014 r. do 30
wrze3nia2014 r.
2. Formularze zgloszeniowe , ktore wplyn^po terminie nie b^da^rozpatrywane i zostan^
odrzucone.
3. Poprawne zlozenie Formularza zgtoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyj^ciem
Wnioskodawcy do projektu.

Gmina Ostr6wek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNA GOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze Srodkdw Europejskiego Funduszu ROZWOJU
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dofac/e na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przyszto&6"

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedluzenia procesu rekrutacji w przypadku, gdyby
do dnia 1 pazdziernika 2014r. nie zostal osiajmi?ty wskaznik catkowitej ilosci uczestnikow
Projektu, ktory wynosi 80 ( osiemdziesiaj:) Beneficjentow Ostatecznych, spetniajq.cych
kryteria Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os priorytetowa 8 Spoteczenstwo
Intbrmacyjne - zwiejcszenie innowacyjnoSci gospodarki, Dzialanie 8.3 Przeciwdziatanie
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

§9. OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

1. Zlozone Formularze podlegajq_ocenie formalnej oraz merytorycznej, zgodnej z ustaleniami
Regulaminu.
2. Oceny dokonuje powotana przez Wqjta Gminy Ostrowek IComisja Rekrutacyjna, w skiad
ktorej wchodzq. nast^puja^ce osoby:

a) Irena Barahska - Przewodnicza.cy
b) Urszula Zgoda - Sekretarz
c) Mieczysfaw Pawlak - Cztonek.
d) Lidia Pawlak - Czlonek
e) Adam Zal^cki - Cztonek
f) Andrzej Grzybowski - Czlonek

3. Komisja Rekrutacyjna sporz^dzi protokot rekrutacji z list^zakwalifikowanych
Beneficjentow Ostatecznych oraz sporza^dzi list? rezerwowq. osob spetniaja^cych kryteria
formalne, a nie zakwalifikowanych do projektu. ( Oddzielnie dla kazdego PRIORYTETU).
4. O zakwalitlkowaniu si? do udziatu w Projekcie potencjalny uczestnik b?dzie
powiadamiany pisemnie.

§ 10. WYBOR BENEFICJENTOW OSTATECZNYCH

1. Potwierdzenie zakwalifikowania si? do Projektu zostanie zamieszczone w miejscu
publicznie dost?pnym w siedzibie Beneficjenta (tablica ogloszeh Urz?du Gminy) oraz na
stronie internetowej www.ostrowekgmina.pl
2. Z zakwalifikowanymi do udziaiu w Projekcie Beneficjentami Ostatecznymi zostanq.
podpisane Umowy uzyczenia zgodnie ze wzorem stanowi^cym Zal^cznik Nr 6 do
niniejszego Regulaminu.
3. Niepodpisanie Umowy uzyczenia oznacza rezygnacja^z udziatu w Projekcie.
4. Wnioskodawca spelniaja^cy kryteria rekrutacji do Projektu oraz zakwalifikowany do
wzi?cia udziatu w Projekcie staje si? Beneficjentem Ostatecznym Projektu;
5. W trakcie rekrutacji zostanie wytypowanych 80 gospodarstw domowych, ktore wezm^
udzial w projekcie na zasadach okres"lonych niniejszym Regulaminem.
6. W przypadku zgJoszenia si? wi?kszej niz przewidywana w projekcie liczba osob
pierwszenstwo b?da_miaty osoby o najnizszych dochodach.
7. Dopuszcza si? mozliwosc zmiany liczby gospodarstw domowych w poszczegolnych
Priorytetach , w przypadku wptywu mniejszej liczby zgloszen w danym Priorytecie, przy
czym ogolna liczba uczestnikow projektu nie moze przekroczyc 80 gospodarstw domowych.
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8. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgloszeri Uczestnikow zaklada si?
przeprowadzenie rekrutacji uzupelniajq.cej w terminie okreslonym przez Wqjta Gminy
Ostrowek w ogloszeniu wydanym z tego tytulu i zamieszczeniu go na stronie internetowej i
tablicach ogloszeri.

§ 11. OBOWI>\ZKI BENEEICJENTA OSTATECZNEGO
1. Przedkladanie wszelkich informacji, dokumentow oraz oswiadczeii niezb?dnych do
prawidlowej realizacji projektu.
2. Regularne ucz?szczanie 2 osob z gospodarstwa domowego na organizowane w ramach
projektu szkolenia i ukoriczcnie szkolenia potwierdzone certyfikatem w ramach projektu jest
warunkiem nieodplatnego otrzymania zestawu komputerowego, drukarki oraz bezplatnego
dost^pu do Internetu przez okres realizacji i 5 lat trwalo£ci projektu.
3. Wspolpraca ze wszystkimi podmiotami zaangazowanymi w realizacje projektu oraz z
personelem projektu, w tym:
a. koordynatorem projektu,
b. informatykiem - koordynatorem ds. technicznych ,
c. osoba^ odpowiedzialna^ za sprawozdawczosc" i rozliczanie projektu,
d. przedstawicielami firmy wykonuj^cej prace instalacyjne,
e. przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmami zajmuja^cymi si? serwisowaniem
wszelkiego sprz?tu informatycznego i przyl^czy sieci,
f. osobami prowadza_cymi szkolenia,
g. delegowanymi do monitoringu projektu przedstawicielami Instytucji Wdrazajajcej -
Wladzy Wdrazajajcej Programy Europejskie (WWPE).
4. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsluga zestawu komputerowego i drukarki ,
dostejm do odbioru sygnalu internetowego, nie prowadza^ca do zniszczeh, uszkodzeri i / lub
jakiejkolwiek utraty wartosci funkcjonalnych i uzytkowych.
5. Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialnosc flnansowa^za ewentualne zagini^cie lub
zniszczenie zestawu komputerowego i drukarki oraz doste_pu do Internetu z jego winy.
6. Udost?pnianie lokalu, w ktorym znajdowad si? b?dzie zestaw komputerowy, drukarka,
dost^p do Internetu na potrzeby instalacji, naprawy, serwisu, modernizacji b^dz kontroli.
7. Natychmiastowe powiadamianie Koordynatora projektu o okolicznosciach maj^cych
wplyw na mozliwosc uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania, utracie
stypendium itp.
8. Natychmiastowe powiadomienie Koordynatora projektu o:
a. Kradziezy zestawu komputerowego, drukarki lub jego cz?sci,
b. Zniszczeniu zestawu komputerowego, drukarki lub jego cz?sci.
9. Natychmiastowe powiadomienie Informatyka — koordynatora ds. technicznych o:
a. Braku dost?pu do sygnatu Internet,
b. Spadku pr?dkosci dost?pu poni±ej I Mb/s.
10. W przypadku nieprzestrzegania wskazanych w §11 ust. 1-9 obowiazkow Beneflcjenta
Ostatecznego, Beneficjent projektu ma prawo dyscyplinarnie wykreslic dan^osoba^z listy
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uczestnikow projektu i nakazac zwrot i/lub, naprawa^ i/ lub odtworzeme wszelkich dobr
przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.

§12. ZABRANIASI^
1. Celem prawidlowej realizacji oraz osia£nie_cia wymaganych wskaznikow projektu pn.:
,,Przeciwdzialanie wykluczeniu cylrowemu w gminie Ostrowek", realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa: 8 Spoleczenstwo
Informacyjne-zwie_kszanie innowacyjnosci gospodarki, DziaJanie 8.3 Przeciwdzialanie
wykluczeniu cyfrowemu elnclusion, zabrania si$ pod grozba^ surowych sankcji prawnych i
fmansowych nizej wymienionych dzialan ze strony Uczestnikow projektu:
a. nlszczenia zestawow komputerowych , drukarek i zestawow smza^cych do odbioru
Internetu
b. sprzedazy zestawow komputerowych, drukarki 1 zestawow sluz^cych do odbioru Internetu
do jakiegokolwlek obrotu,
c. wywozenia zestawow komputerowych , drukarek i zestawow do odbioru Internetu poza
teren Gminy Ostrowek,
d. przekazywania zestawow komputerowych , drukarek 1 zestawow do odbioru Internetu
osobom trzecim spoza gospodarstwa domowego wytypowanego do udzialu w projekcie,
e. uczestnik biora^cy udzial w szkoleniach nie moze znajdowac si? pod wplywem alkoholu lub
innych substancji odurzaj^cych.
f. publikowania tresci obrazliwych i/lub dyskryminujajcych kogokolwiek z jakiejkolwiek
przyczyny, w szczegolnosci, plci, rasy, wieku, niepehiosprawnosci, przynaleznosci etnicznej,
wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu posiadania, poglajdow
politycznych, przekonan swiatopogla^dowych.
2. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do Beneficjenta Ostatecznego, ktoregokolwiek ze
wskazanych w §12 ust. 1 pkt. a-f zjawisk, Beneficjent Projektu ma prawo dyscyplinarnie
wykreslic dana^osob^ z listy uczestnikow projektu i nakazac zwrot i/lub, naprawe^ i/lub
odtworzenie wszelkich dobr przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.
3. W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w §12 ust. 1 pkt. a, b, e, f stosowane b^da^
przepisy Kodeksu Karnego.

§ 13. REZYGNACJA Z PROJEKTU
1. Beneficjent Ostateczny ma prawo zrezygnowac z uczestnictwa w Projekcie przed jego
zakonczeniem.
2. Rezygnacja z udzialu w projekcie mozliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
nast^puje poprzez zlozenie pisemnego oswiadczenia na formularzu dostarczonym przez
Organ izatora.
3. Uzasadnione przypadki, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu moga^wynikac z
przyczyn natury zdrowotnej lub dzialania sity wyzszej i nie moga^byc znane Uczestnikowi w
momencie rozpocz^cia udzialu w projekcie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreslenia Uczestnika z listy uczestnikow projektu w
przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad wspolzycia spotecznego
w szczegolnosci w przypadku naruszenia nietykalnosci cielesnej innego shachacza,
wykladowcy lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradziezy lub szczegolnego
wandalizmu.
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5. W przypadku rezygnacji lub skreslenia Uczestnika z listy osob zakwalifikowanych do
projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami
za warty mi w § 5.
6. Informacje_ o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego zakonczeniem przekazuje
si? Koordynatorowi projektu w formic pisemnej.
7. Dokument rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie dla swej waznosci musi zawierac
czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego zakonczeniem Beneflcjent
Ostateczny ma obowiazek zwrocic wszelki otrzymany sprzejt i inne dobra uzyskane w toku
uczestnictwa w projekcie w terminie do 15 dni roboczych po podj^ciu decyzji i przekazaniu
pisemnej informacji do Koordynatora projektu.
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego zakonczeniem Beneficjent
projektu ma prawo zaz^dac od Beneficjenta Ostatecznego pr/ywrocenia do stanu sprzed
przekazania wszelkich urzqdzen przekazanych Beneficjentowi Ostatecznemu w loku projektu.
Beneficjent Ostateczny ma na to 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od
Koordynatora projektu.
10. W przypadku rezygnacji podlegaja^zwrotowi materialy szkoleniowe i promocyjne
przekazane Beneficjentowi Ostatecznemu w toku promocji, rekrutacji i szkolen, a takze
zestaw komputerowy , drukarka i zestaw do odbioru Internetu.
11. W przypadku rezygnacji lub dyscyplinarnego skreslenia Beneficjenta Ostatecznego z listy
uczestnikow projektu przez Gmin? Ostrowek moze on zostac wezwany do przywrocenia
wszelkich przekazanych mu materiaJow i/lub urzajdzen do stanu sprzed przekazania ich do
uzytkowania.

§ 14. POSTANOW1EN1A KONCOWE
1. W trakcie trwania naboru Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zmiany zapisow w
tresci Regulaminu oraz innych dokumentow rekrutacyjnych.
2. O wszelkich zmianach dolycz^cych Regulaminu, Beneficjent b^dzie niezwlocznie
informowal Beneficjentow Ostatecznych.
3. Nabor do projektu b^dzie jawny z zachowaniem rownosci szans wszystkich uprawnionych.

( data ) ( podpis i piecze.c)
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Zatgcznik Nr 1 do Regulaminu

Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta

Ostatecznego w Projekcie

FORMULARZ ZGtOSZENIOWY DO PROJEKTU

., Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"

1. Dane osobv ubieeaiacei sie:

1. Imie.:

3.PESEL:

5. Miejsce zarnieszkania:
Miejscowosc:

Nr domu ; Kod Pocztowy

6. NIP:

2.Nazwisko:

4. Data i miejsce urodzenia:

Poczta

7. Telefon kontaktowy:

2. Dane petnomocnika wnioskodawcv lub opiekuna prawneeo ( jezeli dotvczvl

l.lmie.:

3.PESEL:

5. Miejsce zameldowania:
Miejscowosc:

Nr domu" ; Kod pocztowy

6. NIP:

2.nazwisko:

4. Data i miejsce urodzenia

....Poczta

7. Telefon kontaktowy:

Gmina Ostrowek
Ostr6wek 115
98-311 Ostrbwek

tel. 43 8415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl
ug_ostrowek@interia.pi
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3. Prosze zaznaczvc X we wtasciwvm polu przvnaleznosci do iednej erupy

docelowei Proiektu: ( najbardziei korzystnej dig siebie).

Priorytet A:

O Gospodarstwa domowe spetniaja.ce kryterium dochodowe upowazniaja.ee do otrzymania

wsparcia w ramach systemu pomocy spotecznej.

O Dzieci i mtodziez ucz^ca si^ z rodzin wtrudnej sytuacji materialnej i spotecznej

uprawniaja_cej do uzyskania stypendiow socjalnych, typowane do otrzymania wsparcia we

wspotpracy ze szkotq i osrodkiem pomocy spotecznej.

O Osoby niepetnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci

lub orzeczeniem rownoznacznym.

O Dzieci i mtodziez ucza.ca sie. z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w ktorych

przecie_tny miesi^czny dochod opodatkowany na osobe w rodzinie, z roku poprzedzajacego

rok udziatu w Projekcie byt nizszy niz ostatni aktualny wskaznik : „ PrzeciQtny miesi^czny

dochod rozporzqdzalny na 1 osobe. w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa

GUS w Biuletynie Statystycznym".

4. Dane osobv niepetnosprawnei w rodzinie/gospodarstwie domowvm (iesli dotyczv):

1. Imie.:

3.PESEL:

5-Miejsce zameldowania:
Miejscowosc:

Nr domu Kod pocztowy
6.Stopieri niepetnosprawnosci:

Data i numer orzeczenia:

8. NIP:

2.Nazwisko:

4. Data i miejsce urodzenia:

... Poczta:

7. Uwagi:

9. Telefon kontaktowy:

Gmina Ostrbwek tel 438415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek
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Projekt wspoHJnansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w

S.Wnosze o przvznanie dostepu do sieci Internet na rodzine/eospodarstwo domowe w
nastepuiacvm sktadzie:

L.p.

I.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Imie, nazwisko PESEL

Rodzaj szkoty do

ktorej uczeszcza

dziecko ( jesli

dotyczy)

Siedziba szkoty

{jesli dotyczy)

Gmina Ostrbwek
Ostrbwek 115
98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl
ug_ostrowek@intena.pi



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNACOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspbtfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przysztos£

OiWIADCZENIA:

l.Oswiadczam, ze wyrazam zgod^ na przechowywanie i przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w Formularzu zgtoszeniowym do Projektu pn. ,,Przeciwdziatanie

wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek", dla potrzeb niezbe_dnych do realizacji

procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczosci - zgodnie z ustawa.

z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z

pozn.zm.);

2.Zapoznatem sieVzapoznatam si^ z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w w/w Projekcie,

w petni akceptuJQ jego zapisy i deklaruj^ moj dobrowolny udziat w Projekcie.

S.Uprzedzony o odpowiedzialnosci karnej za sktadanie nieprawdziwych oswiadczeh lub

zatajanie prawdy ( zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego), dane zawarte w ztozonych przeze

dokumentach rekrutacyjnych stanowiqce kryteria uczestnictwa w Projekcie nie ulegty

zmianie od dnia rozpocz^cia pierwszej ustugi ( szkolenia) w ramach Projektu.

4.Zobowiqzuje. si^ do przedtozenia wszelkich informacji, dokumentow oraz oswiadczeri

niezbe,dnych do prawidtowej realizacji Projektu, w tym do udzielania na za.danie Beneficjenta

wszelkich informacji oraz wyjasnieri niezbe_dnych do prawidtowego zweryfikowania danych

podanych w niniejszym Formularzu zgtoszeniowym.

S.Zostatem(am) poinformowany(a), ze niniejszy Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow

Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Os priorytetowa 8,

Spoteczehstwo informacyjna -zwie,kszenie innowacyjno^ci gospodarki, Dziatanie 8.3.

Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

G.Przyjmuje. do wiadomosci, ze ztozenie Formularza zgtoszeniowego nie jest jednoznaczne z
przyjQciem mnie do projektu.

7.Przyjmuje, do wiadomosci i nie be.de. miat(a) zadnych roszczen wobec realizatora Projektu w

przypadku gdy miejsce, w ktorym miatby bye zainstalowany sprze,t znajduje si^ poza

zasi^giem dost^pu do Internetu oraz z uwagi na powyzsze uwarunkowania Gmina Ostrowek

odmowi mi udziatu w Projekcie.

8. Nie posiadam dost^pu do komputera i Internetu w moim gospodarstwie domowym.

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026 www-ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNA COSPODARKA EURWEJSKI FUNDUSZ

RQZWOJU RhQONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Wasza_ przysztoSC"

9. ZamieszkuJQ na terenie obj^tym zasi^giem geograficznym Projektu tj. w granicach

administracyjnych Gminy Ostrowek.

10. Wszelkie dane i oswiadczenia zawarte w Formularzu zgtoszeniowym zostaty podane

zgodnie z prawda..

data i czytelny podpis uczestnika

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNAGOSPODARKA EUROPEJSWFUNDUSZ
NAKIJIJUWA SIUIK.IA vo.No* i RO/WOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Waszq przyszto&t"

Zatqcznik Nr 2 do Regulaminu
Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta
Ostatecznego w Projekcie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

,,Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"

O s w i a d c z a m (y)? ze wyrazam(y) zgode. na uczestnictwo

(imie., nazwisko)

w Projekcie pn. ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"

realizowanym przez Gmin^ Ostrowek ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Dziatania 8.3 ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu -

elnclusion", Os priorytetowa 8, ,,Spoteczeristwo informacyjne - zwi^kszenie innowacyjnosci
gospodarki", Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Jednoczesnie o s w i a d c z a m , ze zobowiqzuj^ si^ do:
1) Nieodptatnego przyje_cia do uzytkowania i do korzystania zgodnie z przeznaczeniem

sprz^tu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarki oraz dost^pem do
Internetu przez okres realizacji Projektu tj. 5 lat od zakohczenia Projektu tj. do
30.09.2020.

2) Niezbywania i nieobciqzania zadnym prawem otrzymanego sprze.tu na rzecz osob
trzecich.

3) Udost^pniania sprz^tu na za_danie Beneficjenta Projektu w celu jego serwisowania
oraz przeprowadzania kontroli.

4) Uczestniczenia w szkoleniach zwiqzanych z nabyciem umiej^tnosci obstugi komputera

i korzystania z Internetu.
5) Uczestniczenia w spotkaniach informacyjno - monitorujqcych przewidzianych

podczas realizacji Projektu.
6) Wykorzystanie otrzymanego wsparcia zgodnie z zatozeniami Dziatania 8.3 PO IG.

( miejscowosc, data ) { czytelny podpis Wnioskodawcy*)

*Uwaga: Ztozenie deklaracji udziatu w Projekcie nie oznacza zakwalifikowania do udziatu w
Projekcie, a szczegotowe warunki uczestnictwa zostaty okreslone w umowie.

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNACOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfmansowany ze Srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ,,lnwestujemy w Waszq przysziost'

Zatgcznik Nr 2

do Zarzqdzenia Nr 49/2014
Wojta Gminy Ostrowek

z dnia 8 sierpnia 2014r.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Dziatajqcej w ramach projektu,, Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrowek".

Umowa o dofinansowanie: POIG.08.03.00-10-528/13 w ramach dziatania 8.3.

Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, Os priorytetowa 8, Spoteczehstwo
informacyjne — zwie.kszenie innowacyjnosci gospodarki, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

I. POSTANOWIENIA OGdJLNE

§1.
l.Niniejszy Regulamin okresla warunki oraz sposob pracy Komisji Rekrutacyjnej, ktorej

zasadniczym celem dziatania jest weryfikacja zgtoszeri osob ubiegajgcych si$ o udziat w
projekcie pn. „ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek" w ramach

Dziatania 8.3 - Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion, Os priorytetowa 8,
„ Spoteczeristwo informacyjne - zwie.kszanie innowacyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz poswiadczen spetnienia kryteriow

okreslonych w § 4 tego regulaminu.

2.1lekroc w Regulaminie jest mowa o:
1) Projekcie — nalezy przez to rozumiec projekt pn. „ Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrowek", realizowanym w Gminie Ostrowek,
2) Beneficjencie-nalezy przez to rozumiec GminQ Ostrowek,

3) Beneficjencie Ostatecznym - nalezy przez to rozumiec osob^ zakwalifikowana. do
uczestnictwa w projekcie, korzystaja^ca. ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.
4) Ubiegajqcym siQ - nalezy rozumiec przez to osobe,, ktora zadeklarowata che.c udziatu w
Projekcie poprzez ztozenie odpowiedniego formularza zgtoszeniowego, jednak nie zostata
jeszcze zakwalifikowana do udziatu w nim .

Gmina Ostr6wek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNACOSPODARKA EUROPEjsKi FUNDUSZ
NAKDUUIWA SHAFI^IA M-ojNuw.1 ROZWOjU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkbw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

.Dotacje na Innowacje" ..tnwestujemy w Waszq pnyszto&t"

II. ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§2.

1. Zadaniem Komisji Rekrutacyjnej jest wytonienie na podstawie Formularzy

Zgtoszeniowych ztozonych przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie
Beneficjentow Ostatecznych Projektu.

2. Komisja odpowiedzialna jest za ocene. dokumentow rekrutacyjnych pod wzgle,dem

formalnym i merytorycznym.

3. Osoby powotane do Komisji b$dq zobowia.zane do zachowania bezstronnosci i
rzetelnosci w dokonywaniu wyboru Beneficjentow Ostatecznych Projektu. Cztonkowie
Komisji nie mogq bye zwi^zani z Beneficjentami Ostatecznymi projektu stosunkiem
stuzbowym lub osobistym, takiego rodzaju, ktory mogtby wywotac w^tpliwosci co do
bezstronnosci przeprowadzonych czynnosci.

4. Przed przystqpieniem do oceny dokumentow rekrutacyjnych Cztonkowie Komisji 53
zobowia_zani do podpisania Deklaracji bezstronnosci i poufatosci, ktorej wzor stanowi

zalqcznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Przewodniczqcy Komisji b^dzie nadzorowat prawidtowy przebieg procesu rekrutacji

beneficjentow Ostatecznych oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronnosci i

przejrzystosci prac Komisji.
6. Posiedzenie Komisji jest wazne, gdy uczestniczy w nim minimum 3 cztonkow Komisji.

7. Cztonkowie Komisji dokonuja. oceny formalnej i merytorycznej dokumentow

rekrutacyjnych podczas posiedzenia Komisji, ktore odbywac sie, b^da. w siedzibie Urz^du

Gminy w Ostrowku, 98-311 Ostrowek.

III. OCENA FORMALNA

§3.

1. Oceny formalnej dokonuje sis; przy pomocy Karty oceny dokumentow rekrutacyjnych -

zatqcznik Nr 2 do regulaminu - CZQSC A. Ocena formalna polega na sprawdzeniu
kompletnosci dokumentow i spetnieniu kryteriowformalnych.

2. Dokumenty rekrutacyjne kazdej osoby oceniane sa. przez 1 osobe, wskazanq przez
przewodniczqcego Komisji rekrutacyjnej sposrod cztonkow komisji obecnych na posiedzeniu.

3. W przypadku stwierdzenia braku w dokumentach rekrutacyjnych, utrudniajgcych ich
ocene. dopuszcza sie. mozliwosc dokonania korekty przez wnioskodawce. na dokumentacji
rekrutacyjnej i zaparafowaniu poprawki przez uczestnika projektu. Przewodniczqcy Komisji
zwraca SJQ telefonicznie do uczestnika projektu z prosba o dokonanie w ciqgu 3 dni

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax438415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek



UNIA EUROPEJSKA
INNOWACYJNAGOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ
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Projekt wspotfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Dofacye na Innowacje" ..Inwestujemy w

roboczych stosownej korekty lub uzupetnienia dokumentow pod rygorem odrzucenia

wniosku z procesu rekrutacji.

4. W przypadku uzupetnienia dokumentdw rekrutacyjnych w wymaganym terminie

komisja rekrutacyjna na najblizszym posiedzeniu dokonuje oceny dokumentacji

rekrutacyjnej.

5. Wniosek uczestnika projektu, ktory spetnia wszystkie kryteria formalne zostaje

zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

IV, OCENA MERYTORYCZNA

§4.

1. Oceny merytorycznej dokonuje si$ przy pomocy Karty oceny dokumentow

rekrutacyjnych - zatqcznik nr 2 do Regulaminu - cz^sc B.

2. W przypadku stwierdzenia bte^dow w tresci dokumentow rekrutacyjnych utrudniajgcych

oceniaja_cym wtasciwe zrozumienie intencji wnioskodawcy ( bte_dy rachunkowe, oczywiste

pomytki, zapisy powodujqce rozbiezne interpretacje) dopuszcza sie, mozliwosc dokonania

korekty przez wnioskodawce. na dokumentacji rekrutacyjnej. Przewodniczqcy Komisji, zwraca

sie, telefonicznie do uczestnika projektu z prosba. o dokonanie w cia_gu 3 dni roboczych

stosownej korekty lub uzupetnienia dokumentow pod rygorem odrzucenia wniosku z

procesu rekrutacji.

3. Kazdemu wnioskowi przyznaje sie, odpowiednig liczbe. punktow, zgodnie z kryteriami

merytorycznymi. Ocena poszczegolnych kryteriow be.dzie dokonywana zgodnie z zapisami w

§ 4 niniejszego regulaminu - oddzielnie dla poszczegolnych Priorytetow.

4. W przypadku w^tpliwosci oceniajqcego co do zawartosci merytorycznej, dokumenty

poddawane sa. dodatkowej ocenie innego cztonka komisji wskazanego przez

przewodniczqcego Komisji, a ostateczna wysokosc punktow be^dzie stanowita sredniq

arytmetyczn^ obu ocen.

5. W przypadku uczestnikow, ktorzy otrzymali takq samq ilosc punktow ocena

merytoryczna odbywata sie. be^dzie w oparciu o kryterium dochodu, gdzie uczestnik

osi^gaja^cy mniejszy dochod na jednego cztonka gospodarstwa domowego b^dzie miat

pierwszeristwo.
6. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej komisja sporzqdza lists 80 Beneficjentdw

Ostatecznych uszeregowanych w kolejnosci od najwie_kszej liczby uzyskanych punktow-

oddzielnie dla kazdego Priorytetu, stosownie do § 5 Regulaminu Rekrutacji i Udziatu

Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie.

7. Osoby, ktore zostanq zakwalifikowane do wsparcia, a ktore nie zmiescity sie. na Liscie

Beneficjentow, umieszczone zostanq na Lis~cie Rezerwowej wedtug zasad z punktu 6.

Gmina Ostrbwek tel. 438415026 www.ostrowekgmina.pl

Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@intena.pl

98-311 Ostrbwek



UNIA EUBOPEJSKA
INNOWACYJNAGOSPODARKA EUHOPEJSKI FUNDUSZ

SIKAIH,,* M-ojNusii ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfmansowany ze grodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka

,,Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Waszq przysz/osc "

8. Lista Beneficjentow Ostatecznych oraz Lista Rezerwowa zostanq przetozone Wojtowi
Gminy Ostrowek do akceptacji.

9. O zakwalifikowaniu ba.dz nie zakwalifikowaniu do udziatu w projekcie uczestnik be.dzie
poinformowany pisemnie.

V. PROTOKOt Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§5.

1. Z przeprowadzonych czynnosci wymienionych w § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu
Sekretarz Komisji sporzqdza protokot z posiedzenia Komisji z wykazem zatgcznikow, kt6ry

zawiera:
I/ okreslenie termtnu i miejsca posiedzenia,

2j informacje na temat osob biorqcych udziat w posiedzeniu Komisji,

3/ liczby ocenionych Formularzy zgtoszeniowych,
4/ inne istotne elementy postepowania oceniajqcego,

2. Protokot podpisywany jest przez Komisje. Rekrutacyjna. i przedtozony zostaje do
pisemnej akceptacji Wojta Gminy Ostrowek.

3. Do protokotu z oceny dota^cza sie, w formie zatqcznikow:

I/ deklaracje bezstronnosci podpisane przez wszystkie osoby biora.ce udziat w posiedzeniu

Komisji (zatqcznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu),
2/ karty oceny dokumentow rekrutacyjnych,

3/ zestawienie dokumentow rekrutacyjnych uszeregowanych w kolejnosci od najwie_kszej

liczby uzyskanych punktow wraz ze wskazaniem cztonka Komisji, ktory ja. oceniat.

4. Komisja rekrutacyjna sporzqdzi list^ osob zakwalifikowanych do Projektu. Lista ta
zostanie wywieszona na tablicy ogtoszen w Urze_dzie Gminy w Ostrowku, w Biurze Projektu

oraz na stronie internetowej realizatora Projektu. Publikuja.c liste. osob zakwalifikowanych do
Projektu Realizator Projektu postuzy si^ nadanymi w procesie rekrutacji numerami

identyfikacyjnymi Formularza zgtoszeniowego.

5. Protokot z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej wraz ze wszystkimi zatqcznikami oraz

Formularzami zgtoszeniowymi przechowywanyjest wsiedzibie Beneficjenta Projektu.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§6.
: Ryszard Tttreb

l.Decyzje Komisji Rekrutacyjnej sa. wia.za.ce i ostateczne.
2. Ostateczne listy osob zakwalifikowanych do projektu oraz liste. rezerwowa. podpisujs
wszyscy cztonkowie Komisji Rekrutacyjnej.

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026 www-ostrowekgmina.p!
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek
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INNOWACYJNA COSPODARKA EUROPEJSKI FUNDU&Z

•.MINIMI. ROZWOJU REGION ALNfcGO

Projekt wspotfinansowany ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

..Dotacje na Innowacje" ..Inwestujemy w Wasin przyszh>&6"

Zat^cznik Nr 1 do Regulaminu

Komisji Rekrutacyjnej

DEKLARACJA BEZSTRONNOSd I POUFAlOfid

.., Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek"

Ja nizej podpisany (a), niniejszym deklaruje,, ze zgadzam sie, brae udziat w procedurze oceny

formularzy zgtoszeniowych uczestnikow projektu pn./; Przeciwdziatanie wykluczeniu

cyfrowemu w gminie Ostrowek" wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 -

Spoteczeristwo informacyjne-zwi^kszenie innowacyjnosci gospodarki, Dziatanie 8.3-

Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion.

Poprzez ztozenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, ze zapoznatem/ zapoznatam si^ z

doste.pnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotycz^cymi oceny i wyboru beneficjentow

ostatecznych projektu.

Deklaruje. ,ze b^d^ bezstronnie i uczciwie wykonywac swoje obowia.zki.

Jezeli okaze SJQ, ze w trakcie trwania procesu oceny/ wyboru wnioskow zaistniej^

jakiekolwiek okolicznosci moga.ce budzic w^tpliwosc, co do bezstronnej oceny wybranych

wnioskow z mojej strony, bezzwtocznie wstrzymam SIQ z wyrazaniem opinii i dokonaniem

oceny danego formularza zgtoszeniowego. Fakt taki zgtosz^ Przewodnicz^cemu Komisji

Rekrutacyjnej.

Zobowia^zuje. si^ utrzymac w tajemnicy i poufatosci wszelkie informacje, dane osobowe i

dokumenty, ktore zostaty mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury

oceny formularzy zgtoszeniowych lub wynikaja.ee z procesu oceny.

Imie., nazwisko

Data:..

czytelny podpis)

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostr6wek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
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Zatqcznik Nr 2 do Regulaminu

Komisji Rekrutacyjnej

KARTA OCENY DOKUMENTOW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU

.. Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkahcow Gminy Ostrowek"

INFQRMACJE O UCZESTNIKU :

NAZWISKO

1MIE.

ADRES:

Wybrana grupa docelowa przez uczestnika projektu (zoznaczycX):

• Gospodarstwa domowe spetniajqce kryterium dochodowe

upowazniajqce do otrzymania wsparcia w ramach systemu

pomocy spotecznej

• Dzieci i mtodziez ucz^ca si^ z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

i spotecznej uprawniajqca do uzyskania stypendiow socjalnych

• Osoby niepetnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem

niepetnosprawnosci lub orzeczeniem rownoznacznym

• Dzieci i mtodziez ucz^ca SIQ z bardzo dobrymi wynikami w nauce

z rodzin, w ktorych przeci^tny miesie.czny dochod opodatkowany na

osob^ w rodzinie z roku poprzedzajqcego rok udziatu w Projekcie byt

nizszy niz ostatni aktualny wskaznik „ Przeciejtny miesi^czny dochod

rozporzqdzalny na 1 osob^ w gospodarstwie domowym publikowany

Przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym", we wspotpracy ze

Szkot^

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostr6wek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek
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A. QCENA FORMALNA: TAK/NIE (zaznaczycX)

Kryteria TAK NIE

Zamieszkanie na terenie Gminy Ostrowek?

Czy Formularz zgloszeniowy zostat ztozony w terminie?

Czy ztozono odpowiednie kompletne dokumenty rekrutacyjne?

Czy posiada komputer tub dostQp do Internetu?

Czy wyrazrt zgode. na przetwarzanie danych osobowych?

Czy formularz zgtoszeniowy zostat skierowany do oceny merytorycznej?

B. OCENA MERYTORYCZNA:

Kryteria oceny dla poszczegolnych PRIORYTET6W

1. Gospodarstwa domowe spetniajqce kryterium dochodowe
upowazniajqce do otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy spotecznej

1) Dochod ponizej 253 zt
2) Dochod od 253 zt do 354 zt
3) Dochod od 355 zt do 456 zt
4) Dochod od 457 zt do 542 zt

- 4 punkty
- 3 punkty
- 2 punkty
- 1 punkt

Ocena

punktowa

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026
Ostr6wek 115 fax 43 841 5020
98-311 Ostrowek

www.ostrowekgmma.pl
ug_ostrowek@mteria pi
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2. Dzieci i mtodziez ucza,ca si§ z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i spotecznej uprawniona do stypendiow socjalnych (
dochod nie moze przekroczyc 456 zl { netto)

• Miesie.czny dochod rodziny zt.

1) 1 punkt za kazde dziecko:
Imi^dziecka

Osoby niepetnosprawne ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci lub orzeczeniem

rownowaznym

• Miesie.czny dochod osoby/ rodziny zt

3. Brak wvmoeow

spetnienia

kryterium

dochodoweeo

W przypadku

wi^kszej ilosci

ch^tnych niz

liczba sprzQtu do

rozdysponowania

,pierwszeristwo

b^da. miaty

gospodarstwa o

najnizszych

dochodach.

4. Punktacja za dobre wyniki w nauce ucznia/ studenta - srednia
z ocen lub ocena opisowa ( klasy l-lll) - odpowiadajaca
sredniej:

• Przecie.tny miesi^czny dochod opodatkowany

na OSODQ w rodzinie z roku 2013 zl.

1) Od 4,51 do 4,80 - 2 punkty
2) Od 4,82 do 5,00 - 4 punkty
3) Powyzej 5,01 - 6 punktow

Gmina Ostr6wek
Ostrbwek 115
98-311 Ostr6wek

tel. 43 8415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgtnina.pl
ug_ostrowek@intena.pl
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SUMA PUNKTOW

(miejscowosc i data) (czytelny podpis osoby oceniajqcej)

C. QCENA WNIOSKU:

PYTANIE:

CZY WNIOSKODAWCA ZOSTAt ZAKWALIFIKOWANY DO

WSPARCIA?

TAK NIE

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:

(miejscowosc, data)

I.

2.

3.

4

6.

Gmina Ostrowek
Ostrowek 115
98-311 Ostrbwek

tel-43 8415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl
ug_ostrowek@interia.pl
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Zata_cznik Nr 3 do Regulaminu

Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta

Ostatecznego w Projekcie

OSWIADCZENIE O WYSOKO^CI DOCHODbw

Ja, nizej

podpisany(a] .zamieszkafy(a)
imiQ, nazwisko Wnioskodawcy)

( miejscowosc, nr kodu poczta, nr domu )

legitymujqcy(a) si^ dowodem osobistym

(seria, numer)

niniejszym oswiadczam, iz moja rodzina sktada si^ z nizej wymienionych osob.

pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym:

Lp. imi^, nazwisko Stopieh
pokrewiehstwa

WNIOSKODAWCA

PESEL Miejsce
Pracy/nauki

£rednl
miesi^czny
dochod
netto

Gmina Ostrbwek
Ostrowek 115
98-311 Ostrowek

tel. 43 8415026
fax 43 8415020

www.ostrowekgmina.pl
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Oswiadczam, ze wysokosc sredniego miesie.cznego dochodu netto w przeliczeniu na jednego

cztonka rodziny pozostaj^cego ze mna, we wspolnym gospodarstwie domowym - wyliczona

za ostatni miesiqc poprzedzajqcy miesiqc ztozenia formularza zgtoszeniowego -

wynosi zt.

( stownie ztotych: )

Jestem swiadomy(a) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

( miejscowo^, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy)

I N F O R M A C J A

Sposob wyliczenia przecie.tnego dochodu netto:

ta.czny dochod netto

Przecie_tny miesie,czny dochod netto =

liczba osob w gospodarstwie domowym

l.Miesie_czna wysokosc dochodu na osob^ w poszczegolnych grupach nie moze przekroczyc:

- w przypadku osob spetniajgcych kryterium dochodowe upowazniaja.ee do otrzymania

wsparcia w ramach systemu pomocy spotecznej oraz dzieci i mtodziez uprawniona do

ubiegania sie. o stypendium szkolne nie moze bye wi^ksza niz kwota o ktorej mowa w art. 8

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spotecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z

pozn.zm.) tj. 542,00 netto- dla osoby samotnie gospodaruja.cej; 456,00 netto -dla osoby w

rodzinie.

- w przypadku dzieci i mtodziezy z bardzo dobrymi wynikami w nauce dochod nie moze

przekroczyc 1 299,00 zt netto.
2. Przychody kwalifikowane jako dochod zgodnie z ustawa. z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

spotecznej:

l.Za dochod uwaza sie sume miesiecznvch przvchodow z miesiaca poprzedzaiaceRo miesiac

ztozenia wniosku- bez wzgl^du na tytut i zrbdto ich uzyskania, jeslt ustawa nie stanowi

inaczej, pomniejszona. o:

1} miesi^czne obcia,zenie podatkiem dochodowym od osob fizycznych.

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrdwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek
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2) sktadki na ubezpieczenie zdrowotne okreslone w przepisach o swiadczeniu opieki

zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych oraz ubezpieczenia spoteczne okreslone

w odre.bnych przepisach,
3) kwote, alimentow swiadczonych na rzecz innych osob.

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 1 nie wlicza sie,:
1) jednorazowego pienie.znego swiadczenia socjalnego,
2) zasitku celowego,
3) pomocy materialnej majqcej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na
podstawie przepisbw o systemie oswiaty,
4) wartosci swiadczenia w naturze,

5) swiadczenia przystugujqcego osobie bezrobotnej na podstawie przepisow o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z tytutu wykonywania prac spoiecznie uzytecznych

6} dochodu z powierzchni uzytkow rolnych ponizej 1 ha przeliczeniowego.
3. Wysokosc dochodu z pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej w przypadku prowadzenia
dziatalnosci na zasadach okreslonych w przepisach o zryczattowanym podatku dochodowym

od niektorych przychodow osia.ganych przez osoby fizyczne ustala sie. na podstawie
zas"wiadczenia wydanego przez naczelnika wtasciwego urze.du skarbowego zawieraja.cego

informacje, o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu optacenia sktadek w

Zaktadzie Ubezpieczeri Spotecznych.
3. Wnioskodawca zobowiqzany jest dostarczyc dowody potwierdzaja.ce wysokosc

uzyskiwanych dochodow np.:

• zaswiadczenie o zarobkach netto,

• odcinek od renty lub emerytury ( moze bye wydruk elektroniczny z banku),

• zaswiadczenie o wielkos'ci gospodarstwa rolnego tub nakaz ptatniczy podatku rolnego
( 1 ha przeliczeniowy odpowiada 250,00 zt miesiQcznie w przypadku wsparcia w

ramach systemu pomocy spotecznej),

• zaswiadczenie z Powiatowego Urze^du Pracy o wysokosci zasitku netto,

• oswiadczenieo dochodach z pracy dorywczej,

• decyzje, o pobieraniu stypendium szkolnego lub socjalnego.

Gmina Ostrowek tet. 43 8415026 www ostrowekgmina.pl
Ostr6wek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrbwek
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Zata_cznik Nr 4 do Regulaminu

Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta
Ostatecznego w Projekcie

( piecze_c } {miejscowosc, data)

Z A S W I A D C Z E N I E

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Ostrowku zaswiadcza, ze

(/m/e, nazwisko )

( adres zamieszkania)

korzysta / nie korzysta * z pomocy Spotecznej tutejszego Osrodka.

Zaswiadczenie wydawane jest na potrzeby procesu rekrutacji do Projektu pn.
„ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek".

(podpis i piecz^c)

*niewtasciwe skreslic

Gmina Ostrbwek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrbwek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@intena.pl
98-311 Ostrbwek
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Zat$cznik Nr 5 do Regulaminu

Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta

Ostatecznego w Projekcie

(pieczqc szkoty) {miejscowosc i data)

Z A $ W I A D C Z E N I E

W zwiqzku z ubieganiem si^ o udziat w projekcie pn. „ Przeciwdziatanie wykluczeniu

cyfrowemu w gminie Ostrowek" Pana/ Pani:

(imiq i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, adres zamieszkania)

Zaswiadczam ,ze uczeri uzyskat sredni^ z ocen* za

rokszkolny 2013/2014:

• od 4,41 - do 4,80

• od4,81 do 5,00 -

• Powyzej 5,01

opisowa. uczniow klas I - III nalezy przyporzqdkowac do w/w skali ocen:

*zaznaczyc X

(podpis i pieczqc)

Gmina Ostrowek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
Ostrowek 115 fax 43 8415020 ug_ostrowek@interia.pl
98-311 Ostrowek



UNIfl EUROPEJSKA
INNOWACYJNA GOSPODARKA EUROPEJSKI FUNDUSZ
i,A*0[>ow*irK* A^OINU*. ROZWOJU REG1ONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

,Do(acje na Innowacje" Jnwestujemy w Waszq przyszto&6"

Zatqcznik Nr 6 do Regulaminu

Rekrutacji i Udziatu Beneficjenta

Ostatecznego w Projekcie

UMOWA UZYCZENIA Nr

.. Przeciwdziafanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkaricow Gminy Ostrowek"

zawarta w dniu pomie^dzy Gmina, Ostrowek, zwana. dalej Uzyczajqcym,

z siedziba, w Ostrowku 115, 98-311 Ostrowek, reprezentowana, przez:

Ryszarda Turka - Wojta Gminy Ostrowek z kontrasygnata. Anny Walaszczyk - Skarbnika

Gminy Ostrowek,

a Uczestnikiem w/w Projektu

Panem/Paniq zamieszkatym(aj

PESEL

Adres instalacji

zwanym(aj dalej Biorqcym.

§ 1. 1. Niniejsza umowa okresla zasady uzyczenia oraz uzytkowania zestawu

komputerowego , drukarki oraz t^cza internetowego dostarczonych w ramach projektu pn.

^Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ostrowek", wspotfinansowanego

przez Unie. Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Os Priorytetowa 8,, Spoteczeristwo informacyjne-zwi^kszenie innowacyjnosci gospodarki",

Dziatanie 8.3 „ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion".

2. Uzyczaja.cy oswiadcza, ze jest wtascicielem zestawu komputerowego wraz z

oprogramowaniem i drukarki, zakupionego w ramach przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem umowy jest sprz^t komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkg,

szczegotowo opisany w protokole przekazania sprz^tu, stanowiqcym zatqcznik nr 1 do

niniejszej umowy.

4. Uzyczajgcy zezwala Biorqcemu na bezptatne uzywanie przedmiotu umowy.

5. Umowa zostaje zawarta na okres od ,

plus 5 lat trwatosci projektu tj. do 30.09.2020r.

6. Wydanie przedmiotu uzyczenia nastqpi po podpisaniu niniejszej umowy na podstawie

protokotu przekazania podpisanego przez obie strony.

Gmina Ostr6wek tel. 43 8415026 www.ostrowekgmina.pl
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§ 2.1. tgczna wartosc poczqtkowa uzyczonego sprz^tu i oprogramowania, na dzieh
podpisania umowy wynosi zt ( stownie ztotych:

) - brutto .

2. Sprze^t be.da.cy przedmiotem uzyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeri

i brakow.
3. Biorgcy oswiadcza, ze nie wnosi zastrzezen co do wyglqdu, stanu technicznego i jakosci

sprz^tu.
§ 3.1. Biorqcy wskaze miejsce instalacji zestawu komputerowego
2. Bioracy zobowigzuje sie. uzywac przedmiot uzyczenia w sposob odpowiadaja_cy jego

przeznaczeniu i wtasciwosciom , a takze zgodnie z niniejszq umowq, w szczegolnosci

warunkami uzytkowania, gwarancji i opieki serwisowej uzyczonego sprz^tu i
oprogramowania,

3. Bioracy nie moze oddac przedmiotu uzyczenia do uzytkowania osobie trzeciej.

4. Biorqcy zobowi^zuje si$ do natychmiastowego powiadamiania Koordynatora Projektu o
okolicznosciach maja.cych wptyw na mozliwosc uczestnictwa w projekcie ( np. zmianie
miejsca zamieszkania, dochodach).

5. Bioracy zobowiqzuje si^ do wspotpracy ze wszystkimi podmiotami, zaangazowanymi w
realizacj^ projektu.

6. Serwisowanie, konserwacja sprz^tu i wszelkie pozostate interwencje obstugi
informatycznej projektu nie dotycza. aplikacji i funkcjonalnosci innych niz fabrycznie
zainstalowane i przekazane Biorqcemu wraz z przystqpieniem do projektu. Obstuga

informatyczna projektu nie obejmie samowolnie pobranych gier, filmow, muzyki, aplikacji
zainstalowanych bez wiedzy i zgody Uzyczaja,cego.

7. Bior^cemu nie wolno rozkre.cac, demontowac, przebudowywac { np. poprzez dotozenie

lub odtqczenie cz^sci sktadowych), samowolnie modernizowac, manipulowac otrzymanym
sprze,tem pod rygorem rozwia_zania umowy i obci^zenia kosztami koniecznych napraw.

8. Biorqcemu nie wolno niszczyc otrzymanego sprz^tu z uzyciem sity fizycznej ( np.

kopanie, uderzanie, rzucanie itp.), z uzyciem innego przedmiotu lub narze.dzia, ognta, wody,
zrqcych cieczy chemicznych, innych substancji i materiatow mogqcych mied negatywny wpty
na funkcjonowanie otrzymanego sprze.tu.

9. Zabrania sie. samowolnego naprawiania uzywanego sprz^tu; kazda. usterk^ w pracy
komputera, drukarki i Internetu nalezy zgtosic Informatykowi Projektu

10. Zabrania sie. niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania, utrwatania,
pozyskrwania i zwielokrotniania oprogramowania komputerowego.

11. Zabrania sie, usuwania oznaczen (logo), symboli, naklejek (licencji), dotyczqcych
promowania nintejszego projektu lub identyfikuja.cych dany komputer.
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12. Zabrania sie. rozdzielania otrzymanego zestawu komputerowego, osobnego uzywania
jego cze.sci, uzywania cze,sci zestawu z innymt elementami, niesktadajqcymi sie, na uzyczony

zestaw.

13. Uzytkownik zobowiqzuje si§ do przechowania w dobrym stanie opakowari po zestawie
( kartonow, pudetek), gdyz jest to warunek skorzystania z gwarancji w momencie

stwierdzenia uszkodzenia zestawu !ub jego elementow.

14. Zabrania sie, przemieszczania zestawu komputerowego poza adres zamieszkania,
wskazany w niniejszej umowie.

15. Biorqcy zobowiqzuje sie. w szczegolnosci do:

1) uzywania otrzymanego sprze_tu komputerowego i drukarki zgodnie z podre_cznikiem
uzytkowania (instrukcja. obstugi), otrzymanq wraz ze sprze_tem,

2) brania udziatu osobiscie lub skierowanie osoby petnoletniej wchodza_cej w sktad
gospodarstwa domowego, w szkoleniach zwiqzanych z nabyciem umiej^tnosci
obstugi komputera i korzystania z Internetu,

3) korzystania jedynie z legalnego oprogramowania,

4} zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obstugi sprze.tu,
5) utrzymania otrzymanego sprz^tu w nalezytym stanie technicznym oraz ponoszenia

kosztow ich eksploatacji ( np. energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow

zwyktego uzywania rzeczy,
6} w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginie.cia sprze_tu z przyczyn lez^cych po

stronie Bior^cego zobowi^zuje sie. on do pokrycia szkody w petnej wysokosci,
7) niewykonywania czynnosci naruszaja.cych prawa autorskie tworcow lub

Dystrybutorow oprogramowania i innych danych ( np. muzyka, filmy, ksia.zki itp.),

8) niewykorzystywania komputera do tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub
rozpowszechniania materiatow o tresci obrazajqcej ucznia i innych osbb

( pornografia, tresci rasistowskie itp.},
9) niedokonywania zmian w konfiguracji zainstalowanego fabrycznie oprogramowania,

10} niezbywania otrzymanego sprze,tu,
11) informowania informatyka projektu o wszelkich powstatych usterkach sprze_tu,

zaktoceniach e pracy komputera oraz innych defektach, majqcych wptyw na jego
prawidtowe funkcjonowanie,

12) udost^pnienie sprz^tu na zqdanie realizatora projektu w celu jego serwisowania
oraz przeprowadzenia kontroli, w tym kontroli zawartosci dysku twardego,
w kazdym czasie ( w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00),

13) przestrzeganie zasad BMP, dotyczqcych obstugi sprz^tu komputerowego, w tym
monitora ekranowego.

§ 4.1. Uzyczajqcy moze za,dac natychmiastowego zwrotu przedmiotu uzyczenia

w szczegolnosci:
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1} jezeli Biorqcy uzywa przedmiot uzyczenia sprzecznie z wtasciwosciami przeznaczenia
i umowg,

2) jezeli Biorqcy przekaze przedmiot uzyczenia osobie trzeciej do uzywania,
3) jezeli Biora,cy zmieni miejsce zamieszkania i lokalizacje. ( adres) sprz^tu

komputerowego bez uprzedniego powiadomienia Koordynatora projektu, lub
catkowicie poza teren Gminy Ostrowek,

4) jezeli zmieniq si^ okolicznosci maja.ce wptyw na mozliwosc uczestnictwa w projekcie,

5} w przypadku absencji na 80 % szkoleri, ktorych przyczyna. nie b^dzie zty stan
zdrowia, potwierdzony zwolnieniem lekarskim,

6) uniemozliwia przeprowadzenie kontroli,

7) w innych sytuacjach, gdy Biorqcy raza.co narusza postanowienia Regulaminu lub
umowy,

8) w przypadku zniszczenia sprz^tu.

§ 5.1. Wszelkie zmiany umowy mogq nastqpic jedynie za zgoda, stron w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza. umowa. zastosowanie znajdq przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstate w zwia_zku z realizacja, niniejszej umowy rozstrzygane be.da.
przez wtasciwy rzeczowo Sqd dla Uzyczajqcego.

4. Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla
Uzyczaja.cego i jeden dla Biorqcego.

Uzyczajqcy ) ( Biorqcy do uzywania )

( Kontrasygnata Skarbnika )
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Zatqcznik Mr l do umowy

PROTOKOt PRZEKAZANIA SPRZ^TU

Gmina Ostrowek z siedziba,: 98-311 Ostrowek 115, przekazuje

(imie. i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego

( adres zamieszkania)

sprzet komputerowy wraz z oprogramowaniem i Ncencjq:
1. Komputer stacjonarny o numerze seryjnym:
2. Monitor o numerze seryjnym

3. Drukarka o numerze
4. Wyposazenie w postaci zasilacza i kompletu przewodow, klawiatury i myszki

5. Systemu Operacyjnego zainstalowanego na w/w
komputerze o numerze Licencji wraz z nosnikiem CD.

6. Numer inwentarzowy zestawu:

dostarczony w ramach projektu pn. ,,Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Ostrowek, wspotfinansowanego przez Unie. Europejskq zesrodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013, Priorytet VIII,, Spoteczenstwo informacyjne - zwie_kszenie innowacyjnosci gospodarki"
, Dziatanie 8.3 „ Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion".

W ramach dostawy sprawdzono:

• Zgodnosc dostawy z umowa.

• Przeprowadzenie konflguracji programowo - sprz^towej umozliwiaja_cej prawidtowe
wspotdziatanie dostarczonego sprz^tu i oprogramowania

• Poprawnosc dziatania sprze.tu.

przekazuja.cy) (odbieraja_cy)
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