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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„eCharsznica - dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy” 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
 w ramach  działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności 

gospodarki”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  i  proces  rekrutacji  Beneficjentów 
ostatecznych  do  Projektu  „eCharsznica  -  dostęp do  Internetu  szansą  na  dynamiczny rozwój 
Gminy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,  współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą 
na dynamiczny rozwój Gminy”.

2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Gminę Charsznica.
3. Beneficjencie  ostatecznym  –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  zakwalifikowaną  do 

uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

4. Formularz zgłoszeniowy – dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w 
projekcie. 

5. Gospodarstwo  domowe  –  zespół  osób  spokrewnionych  lub  niespokrewnionych, 
mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe wyodrębnia 
się  spośród  ludności  zamieszkałej  w  mieszkaniach  –  bez  obiektów  zbiorowego 
zakwaterowania. Gospodarstwa domowe dzielimy na jednoosobowe i wieloosobowe (2- i 
więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne. 

6. Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie. 



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

§ 3

Projekt „eCharsznica - dostęp do Internetu szansą  na dynamiczny rozwój Gminy” realizowany 
jest  przez  Gminę  Charsznica  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka, 
oś  priorytetowa 8  „Społeczeństwo  informacyjne  –  zwiększanie  innowacyjności  gospodarki”, 
działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców 
z Gminy Charsznica. Cel zrealizowany zostanie poprzez zakup sprzętu informatycznego oraz 
usług  dostępowych,  dzięki  której  235  gospodarstw  domowych  oraz  9  jednostek podległych 
beneficjentowi,  zagrożonych  wykluczeniem  cyfrowym,  uzyska  bezpłatny  dostęp  do 
szerokopasmowego Internetu.  Jednostki podległe beneficjentowi:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy
2. Gminny Ośrodek Kultury,
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Charsznicy,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy,
5. Zespół Szkół im. A. Malatyńskiego w Charsznicy,
6. Zespół Szkół w Tczycy,
7. Szkoła Podstawowa w Swojczanach,
8. Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie,
9. Przedszkole Samorządowe w Charsznicy

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (85%) a (15%) środki krajowe

Biuro Projektu mieści się w Urzędzie Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, pokój nr 15, tel. 41 38 
360 67 wew.15

II Warunki uczestnictwa w Projekcie

§4

1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać: 
1. dzieci  i  młodzież  ucząca  się  z  rodzin  w  trudnej  sytuacji  materialnej  i  społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia 
we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej - 50 szt,

2. rodziny zastępcze – 10 szt,
3. rodziny wielodzietne (minimum troje dzieci) – 10 szt, 
4. -  osoby  z  grupy  50+,  których  przeciętny  miesięczny  dochód  na  osobę  w  rodzinie 

(rodzinie definiowanej  zgodnie z art.  3 pkt  16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o 
świadczeniach rodzinnych tj. D.z U. 2013 poz 1456) nie przekracza kwoty najniższych 
gwarantowanych  świadczeń  emerytalno-rentowych  ogłaszanych  komunikatem  w 
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Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 831,15 zł brutto) – 135 szt 
(w tym 10 osób niepełnosprawnych),

5. dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 
przeciętny  miesięczny  dochód  opodatkowany  na  osobę  w  rodzinie,  z  roku 
poprzedzającego  rok  udziału  w  projekcie  był  niższy,  niż  ostatni  aktualny  roczny 
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie 
domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” 1270,28 zł 
netto  – 30 szt.

2. W przypadku nie zrealizowania przydziału zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1-5 beneficjentami 
ostatecznymi mogą być również:

1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

3.  Dodatkowym  kryterium  preferencyjnym  będzie  posiadanie  orzeczenia  o  znacznym  lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

4. Kryteriami obowiązkowymi dla każdej z grup są:

1. spełnienie minimum jednego z warunków określonych w § 4  ust. 1-2
2. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Charsznica,
3. nieposiadanie stałego dostępu do internetu,
4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów:

5.1. Gospodarstwa domowe o których mowa w § 4 ust 2 pkt 1 są to gospodarstwa w których 
kryteria dochodowe dla osoby:

a.  samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 542 zł włącznie.
b.  w rodzinie nie przekraczający kwoty 456 zł włącznie.

2. Gospodarstwa domowe o których mowa w § 4 ust 2 pkt 2 są to gospodarstwa w których:

a.  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
     na osobę w rodzinie kwoty 539 zł
b.  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 
     kwoty 623 zł na osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  

6. Sposób wyliczenia średniego dochodu netto/ brutto:

Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie ustala się, dzieląc łączną kwotę 
miesięcznego dochodu rodziny przez liczbę członków rodziny.

    Łączny miesięczny dochód netto wszystkich
    członków gospodarstw domowego (rodziny)

Średni miesięczny dochód netto na osobę = ------------------------------------------------------------
     Liczba osób w gospodarstwie domowym
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    Łączny miesięczny dochód brutto wszystkich
    członków gospodarstw domowego (rodziny)

Średni miesięczny dochód brutto na osobę = ------------------------------------------------------------
     Liczba osób w gospodarstwie domowym

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według 
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w 
sprawie świadczenia z pomocy społecznej. 

7. W przypadku kwalifikowania się do projektu większej ilości uczestników pierwszeństwo będą 
miały gospodarstwa domowe o najniższych dochodach w Gminie Charsznica, posiadające dzieci 
w wieku szkolnym i będące w trudnej sytuacji materialnej i społecznej potwierdzone przez 
GOPS w Charsznicy. Pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej.

8. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy. 

9.  O  zakwalifikowaniu  się  do  udziału  w Projekcie  będzie  decydować  również  pozytywna 
weryfikacja warunków instalacji przyłącza Internetowego.

III Proces rekrutacji

§ 5

1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:

1. Pierwszy etap obejmować będzie nabór grup potencjalnych Beneficjentów ostatecznych z 
obszaru Gminy Charsznica spełniających kryteria określone w § 4. Nabór będzie 
przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Charsznica.

2. Drugi etap obejmować będzie:

a. weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych 
w §4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych,

b. utworzenie Listy Beneficjentów ostatecznych tj. grupy 235 gospodarstw domowych oraz 
Listy Rezerwowej,

c. pisemne poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w 
Projekcie 

d. podpisanie z Beneficjentami ostatecznymi Umowy użyczenia uszczegóławiającej 
warunki uczestnictwa w Projekcie.

2. Zgłoszenia do projektu winien dokonać pełnoletni mieszkaniec Gminy Charsznica, rodzic lub 
opiekun prawny ucznia dostarczając dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do 
niniejszego regulaminu: 

1. Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu),
2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do regulaminu) wraz kserokopią dowodu 

osobistego
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3. Oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 3 lub 3A do regulaminu), - jeśli 
dotyczy

            - w przypadku wątpliwości na wezwanie komisji beneficjent ostateczny winien                  
   udokumentować osiągnięte dochody.

4. Oświadczenie o otrzymanym stypendium socjalnym (załącznik nr 4 do regulaminu) – 
jeśli dotyczy

5. Opinię szkoły o bardzo dobrych wynikach w nauce (załącznik nr 5 do regulaminu) – jeśli 
dotyczy

6. Opinię z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze środków pomocy 
społecznej (załącznik nr 6 do regulaminu) – jeśli dotyczy

7.  Opinię z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych 
(załącznik nr 7 do regulaminu) – jeśli dotyczy

8. Zaświadczenie PCPR w Miechowie o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej  – jeśli 
dotyczy

9. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
orzeczeniem równoważnym – jeśli dotyczy

3. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy Charsznica (pokój nr 15),
oraz na stronie internetowej www.  charsznica.pl  

Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica 
bądź  opiekuna  prawnego,  Formularz  zgłoszenia  do  projektu,  deklarację  oraz  wymagane 
załączniki  należy złożyć  w terminie  od  17.12.2013 r.  do 17.01.2014 r. w Urzędzie Gminy 
Charsznica lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy:

Urząd Gminy Charsznica
Ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu. 

4. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane po 17.01.2014
5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie 
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
6. Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest :
Barbara Beliczyńska, tel. 41 38 36 162 w/. 12,  Urząd Gminy Charsznica, pokój nr 12, e-mail: 
b.beliczynska@charsznica.pl
Monika Kupczyk, tel. 41 38 36 162 w/. 15, Urząd Gminy Charsznica, pokój nr 15 , e-mail: 
m  .kupczyk@charsznica.pl  
Mateusz Peroń , tel. 41 38 36 162 w/. 15, Urząd Gminy Charsznica, pokój nr 15 , e-mail: 
m  .peron@charsznica.pl  
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IV Proces wdrażania projektu

§ 6

1. Beneficjent ostateczny lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic bądź opiekun prawny 
podpisze Umowę użyczenia, w której zobowiąże się m.in. do:

1. nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres realizacji projektu oraz 60 miesięcy 
okresu  trwałości  projektu  od  daty  przekazania  sprzętu  komputerowego  wraz  z 
oprogramowaniem  i  dostępem  do  Internetu,  a  także  zobowiąże  się  do  pokrywania 
kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy ww. zestawu komputerowego;

2. użytkowania  przekazanego  sprzętu  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  
i przyjęcia na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności 
sprzecznej z przepisami prawa;

3. w  razie  zniszczenia  lub  zaginięcia  sprzętu  z winy  Uczestnika  ponosi  on 
odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym zostaje 
wykluczony z udziału Projektu. 

4. niezbywania  i  nieobciążania  żadnym  prawem  otrzymanego  sprzętu  na  rzecz  osób 
trzecich, a w przypadku jego zbycia wyrażenie zgody na dochodzenie przez Realizatora 
Projektu zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu;

5. udostępniania  sprzętu  na  żądanie  Realizatora  Projektu  w  celu  jego  serwisowania 
i modernizacji, udziału w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Realizatora 
Projektu;

6. uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności  obsługi  komputera  
i korzystania z Internetu.

7. uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie w jego budynku 
mieszkalnym instalacji urządzeń odbiorczych Internet wraz z zestawem komputerowym. 

8. uczestnik  ma obowiązek  odwiedzać  stronę  Internetową  Projektu  i wypełniać  ankiety 
realizowane podczas trwania Projektu. 

9. w przypadku okoliczności mających wpływ na uczestnictwo w Projekcie (np. zmiana 
miejsca zamieszkania,)  niezwłocznie  należy  powiadomić  o tym  fakcie  lokalnego 
realizatora projektu. 

10. szczegółowe  prawa  i obowiązki  Uczestnika  Projektu  zostaną  określone  w umowie 
użyczenia sprzętu 

V Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie

§ 7

1. Rezygnacja  z uczestnictwa w Projekcie  w trakcie  jego trwania jest  możliwa tylko w 
przypadku  wystąpienia  ważnych  okoliczności,  które  uniemożliwiają  dalszy  udział 
Uczestnika w Projekcie.

2. Rezygnacja  z  udziału  w  Projekcie  powinna  mieć  formę  pisemnego  oświadczenia 
i zawierać powód rezygnacji.
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3. Beneficjent  ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku 
stwierdzenia  nieprzestrzegania  zobowiązań  określonych  w Deklaracji  Uczestnictwa w 
Projekcie lub Umowie użyczenia .

4. W  przypadku  rezygnacji,  zakończenia  lub  wykluczenia  Beneficjent  ostateczny 
zobowiązuje się  do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie 
wynikające z jego prawidłowej eksploatacji. 

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

VI.   Zasady monitoringu i kontroli     

§ 8

1. Beneficjent ostateczny Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 
2.  Beneficjent  ostateczny Projektu  zobowiązany  jest  do  udzielania  informacji  na  temat  

realizacji  Projektu osobom  i instytucjom  zewnętrznym  upoważnionym  do  
przeprowadzania kontroli Projektu.

VII Pozostałe postanowienia

§ 9

1. Beneficjent ostateczny Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania 
postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień regulaminu wyraża się 
poprzez złożenie podpisów w Deklaracji Uczestnictwa. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
3. Gmina Charsznica zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
5. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje 

odwołanie. 
6. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Beneficjenta ostatecznego Projektu zostaną 

określone w odrębnej umowie użyczenia.


