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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE 
 

„Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Gminie Brwinów"   
 

 

§ 1 

PODSTAWY PRAWNE 

 

1. Ustawa o pomocy społecznej  z 12 marca 2004 r. (t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 182). 

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. 2006 r. 

Nr 139, poz. 992 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (t. jedn. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 135 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. jedn. 

Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.). 

6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją 

Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów 

z dnia 30 października 2007 r. 

7. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 

2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013; 

8. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. jedn. Dz. U. 

2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 

9.  Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-123/12-00 Projektu „Internet 

w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów”. 
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§ 2 

DEFINICJE 

 

1. Beneficjent – Gmina Brwinów; 

2. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu będący mieszkańcem Gminy Brwinów;  

3. Formularz zgłoszeniowy – dokument w wersji papierowej, stanowiący podstawę do 

ubiegania się o udział w projekcie; 

4. Gospodarstwo domowe – naleŜy rozumieć uczestnika projektu korzystającego ze 

wsparcia w ramach projektu „Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Brwinów”.  

5. Grupy docelowe – pięć grup, uprawnionych do ubiegania się o udział w projekcie: 

A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 

B. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upowaŜniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 

C. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym. 

D.  Rodziny zastępcze spełniające warunki upowaŜniające do otrzymania wsparcia; 

E.  Samotny rodzic spełniający warunki upowaŜniające do otrzymania wsparcia; 

6. Projekt  - termin uŜywany zamiennie z nazwą projektu „Internet w zasięgu - 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów" , przedsięwzięcie 

dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; 

7. Regulamin uczestnictwa w  projekcie – dokument w wersji papierowej oraz 

elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział 

w projekcie. 

8. Wnioskodawca – podmiot składający Formularz zgłoszeniowy do naboru w ramach 

projektu ”Internet w zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Brwinów" . 
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§ 3 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt, będący przedmiotem naboru, jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8 

Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; 

2. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złoŜenie 

w terminie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi 

dokumentami.  

3. Wyboru beneficjentów dokona powołana zarządzeniem Komisja Rekrutacyjna. 

4. Gospodarstwa domowe, biorące udział w projekcie, o wynikach rekrutacji zostaną 

poinformowane pisemnie. 

5. W momencie zgłoszenia się większej liczby chętnych zostanie utworzona lista 

rezerwowa. 

6. Gospodarstwa domowe, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną umieszczone na 

liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji uczestnika  z uczestnictwa w projekcie, 

wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

7. Od uzyskanej pisemnej informacji o negatywnym wyniku rekrutacji (umieszczeniu na 

liście rezerwowej) wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia pisemnych 

zastrzeŜeń. ZastrzeŜenia wnosi się na piśmie w terminie 7 dni licząc od otrzymania 

informacji o negatywnym wyniku rekrutacji. ZastrzeŜenia są rozpoznawane przez 

Komisję Rekrutacyjną w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Od uzyskanej 

pisemnej odpowiedzi na zgłoszone zastrzeŜenia wnioskodawcy nie słuŜy dalszy 

środek odwoławczy. 

 

§ 4 

CEL DZIAŁANIA 

1. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego 

mieszkańców Gminy Brwinów.  

2. Cele szczegółowe projektu: 
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1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem 

poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 

zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu, zapewnienie pomocy 

technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu 58 gospodarstwom domowym; 

2) Zwiększenie umiejętności i podniesienie świadomości korzystania 

z uŜytecznego sprzętu komputerowego oraz Internetu poprzez 

przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu obsługi tego sprzętu i korzystania 

z Internetu dla grupy osób pochodzących z 58 gospodarstw domowych. 

3) Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Gminy Brwinów poprzez 

wyposaŜenie w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 9 jednostek 

podległych Gminie Brwinów. 

 

§ 5 

GRUPY DOCELOWE  

 

1. Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są: 

A. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 

B. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 

C. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym; 

D. Rodziny zastępcze; 

E.  Samotny rodzic. 

 

§ 6 

KRYTERIA WSPARCIA 

A. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 

 

1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje ( Dział I, art.8 ust.1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182): 
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a. Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 

542 zł; 

b. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł; 

c. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie. 

 

B. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. 

 

1. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

b. opiekunowi faktycznemu dziecka; 

c. osobie uczącej się. 

2. W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek 

rodzinny. 

3. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza 

539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest 

dziecko niepełnosprawne.   

UWAGA: 

W ocenie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia do projektu, w których wykazane zostaną 

pobierane świadczenia przekraczające kryterium dochodowe. 

 

C. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym 

 

1. W przypadku osób niepełnosprawnych kryterium wsparcia stanowić będą dokumenty 

wydane przez właściwy organ orzeczniczy, stwierdzający wymagany stopień 

niepełnosprawności. 

 

2.  Podmiotami uprawnionymi do orzekania w sprawach niepełnosprawności od dnia 

1 stycznia 1998 r. są: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
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3.  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: 

a) W przypadku osób powyŜej 16 roku Ŝycia ustala trzy stopnie niepełnosprawności: 

znaczny, umiarkowany, lekki, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą 

(Rozdział 2 art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721 ze zm.), 

b) W przypadku osób poniŜej 16 roku Ŝycia ustala niepełnosprawność bez podziału na 

stopnie niepełnosprawności (art. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (t. jedn. Dz. U. 

z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)).  

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest posiadanie umiarkowanego lub znacznego 

stopnia niepełnosprawności, orzekanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w przypadku osób powyŜej 16 roku Ŝycia lub posiadani orzeczenia 

o niepełnosprawności w przypadku osób poniŜej 16 roku Ŝycia. 

 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych orzeka o (art. 4a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. 

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)): 

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 

traktowanych na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) całkowitej niezdolności do pracy, traktowanej na równi z orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

c) częściowej niezdolności do pracy, traktowanej na równi z orzeczeniem o lekkim 

stopniu niepełnosprawności. 

5. O udział w Projekcie mogą ubiegać się takŜe osoby, posiadające orzeczenia 

o niepełnosprawności wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez następujące organy 

orzecznicze: 

a) Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub 

drugiej grupy inwalidów, 
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b) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej albo 

długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeŜeli przysługuje 

zasiłek pielęgnacyjny. 

6. O udział w Projekcie mogą ubiegać się takŜe osoby, posiadające orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS wydane od 1 stycznia 1998 r. do 16 sierpnia 1998 r. o: 

a) całkowitej niezdolności do pracy - znaczny stopień niepełnosprawności, 

b) niezdolność do samodzielnej egzystencji - znaczny stopień niepełnosprawności, 

c) częściowej niezdolności do pracy - umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

D. Rodziny zastępcze na podstawie postanowienia właściwego sądu i decyzji Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie o pobieraniu świadczeń. 

E. Samotny rodzic mieszkający z dzieckiem. 

7. Kryteriami obowiązkowymi dla kaŜdej z grup są: 

a) zamieszkanie na stałe na terenie gminy Brwinów; 

b) spełnienie minimum jednego z punktów A – E §6; 

c) brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym. 

 

§ 7 

MIEJSCA POBIERANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ORAZ 

UDZIELANIA INFORMACJI O PROJEKCIE 

 

1. Miejsca pobierania formularzy zgłoszeniowych: 

a) Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów (ul. Grodziska 12, pokój nr 007 

na parterze), w godzinach pracy urzędu: 

poniedziałek w godz. od 8:00 – 18:00 

wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 16:00 

piątek w godz. od 8:00 – 14:00,  

b) Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie (ul. Tadeusza Kościuszki 

4a), czynny: 

  poniedziałek w godz. od 8:00 – 18:00 

wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 16:00 

            piątek w godz. od 8:00 – 14:00. 
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Formularz oraz regulamin będą dostępne na stronie internetowej www.brwinow.pl. 

2. Dodatkowych informacji na temat projektu udzielają: 

a) Referat Kadr i Organizacji Urzędu Gminy Brwinów w godzinach pracy urzędu, 

 tel. (22) 738 26 23,  

 e-mail: kadry@brwinow.pl  

b) pracownicy Działu Świadczeń Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie 

w godzinach pracy ŚOPS, 

tel.: (22) 729 54 44;     (22) 739 51 01;        (22) 739 51 02 

e-mail: m.gutowska@brwinow.pl lub b.klimczyk@brwinow.pl 

 

 

§ 8 

MIEJSCA ORAZ TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIO WYCH 

 

1. Formularze zgłoszeniowe moŜna składać w terminie od 19.08.2013 r. 

do 20.09.2013 r., do godziny 15:00. 

2. Miejsca składania formularzy zgłoszeniowych: 

a) Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Brwinów (ul. Grodziska 12, pokój 

nr 007 na parterze), w godzinach pracy urzędu: 

poniedziałek w godz. od 8:00 – 18:00 

wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 16:00 

piątek w godz. od 8:00 – 14:00,  

b) Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie (ul. Tadeusza 

Kościuszki 4a) w godzinach pracy: 

poniedziałek w godz. od 8:00 – 18:00 

wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 16:00 

piątek w godz. od 8:00 – 14:00,  

 

§ 9 

ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 19.08 2013 r. do 20.09 2013 r. 
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2. Zgłoszenia do projektu dokonuje się dostarczając do Urzędu Gminy Brwinów 

wypełnione dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu: 

1) formularz zgłoszenia do projektu wraz z załącznikami; 

2) oświadczenie uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3. Zgłoszenia do projektu naleŜy dokonać osobiście lub pocztą w terminie do 20.09.2013 r. 

do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do urzędu Gminy Brwinów. 

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych informacji. 

5. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

6. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną 

odrzucone.  

7. ZłoŜenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem 

Wnioskodawcy do projektu. 

8. Wyboru beneficjentów ostatecznych dokona 5-osobowa Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Burmistrza Gminy Brwinów. 

 

§ 10 

WDRAśANIE PROJEKTU 

 

1. KaŜdy uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie, w której zobowiązuje 

się do: 

1) nieodpłatnego przejęcia do uŜytkowania przez okres realizacji projektu tj. do 

30.06.2014 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu, sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu; 

2) niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich; 

3) udostępniania sprzętu na Ŝądanie realizatora projektu w celu przeprowadzenia 

kontroli; 

4) uczestniczenia osobistego lub domowników w szkoleniach związanych 

z umiejętnością obsługi komputera i korzystania z Internetu. 

2. Uczestnik podpisuje umowę uŜyczenia, w której zawarte zostaną m. in. zasady 

uŜytkowania sprzętu oraz zakres odpowiedzialności uŜytkownika za uŜyczony sprzęt.  
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3. W ramach realizacji projektu kaŜde gospodarstwo domowe otrzyma bezpłatnie, na 

podstawie umowy uŜyczenia: 

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 

- drukarkę, 

- bezpłatny dostęp do Internetu, 

- moŜliwość bezpłatnego udziału w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i korzystania 

z Internetu. 

4. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina Brwinów. 

 

§ 11 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

 

1. Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu stanowi  

warunek otrzymania sprzętu komputerowego, natomiast brak uczestnictwa 

w szkoleniach spowoduje wykluczenie z Projektu.  

2. Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangaŜowanymi w realizację projektu: 

a) koordynatorem, 

b) Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brwinowie, 

c) firmami zajmującymi się gwarancyjnym serwisowaniem sprzętu, wyłonionymi 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

d) osobami prowadzącymi szkolenia. 

3. Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu. 

4. Dbanie o sprzęt komputerowy. 

5. Przestrzeganie legalności oprogramowania. 

6. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu. 

7. Udostępnienie lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby kontroli 

i monitoringu, prowadzonej przez organizatora projektu lub inne uprawnione do tego 

instytucje. 

8. Natychmiastowe poinformowanie koordynatora projektu o zmianach mających wpływ 

na przebieg realizacji projektu (np. o zmianie miejsca zamieszkania). 

 



            

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Wasz ą przyszło ść”  

 

 
 

§ 12 

ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest moŜliwa tylko w 

przypadku wystąpienia waŜnych okoliczności, które uniemoŜliwiają dalszy udział 

uczestnika w projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik obowiązany jest do złoŜenia 

pisemnego oświadczenia z podaniem powodu rezygnacji. 

3. Uczestnik projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia 

nieprzestrzegania zobowiązań określonych w umowie uŜyczenia sprzętu. 

4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie, jak równieŜ 

wygaśnięcie umowy uŜyczenia, uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym, niŜ wynikający z jego prawidłowej 

eksploatacji. 

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie na jego 

miejsce przyjęte zostanie pierwsze w kolejności gospodarstwo domowe z listy 

rezerwowej. 

§ 13 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje z dniem podpisania. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków 

realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

3. Regulamin projektu dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 

Brwinów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brwinów: www.brwinow.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spis załączników do regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do projektu „Internet w zasięgu - przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów"  

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu o dochodach netto 
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  


