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§ 1 
PODSTAWY PRAWNE 

 
1. Ustawa o pomocy społecznej  z 12 marca 2004 (Dz.U. Nr 64, poz. 593  

z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 

2003 Nr 228, poz. 2255z późn. zm.)  
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 

z późn. zm.)  
4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
5. Ustawa  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. 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. (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 
Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) 

10. Rozporządzenie (WE) Nr 1083/2006 
 

§ 2 
DEFINICJE 

 
1. Beneficjent – Gmina Niemce; 
2. Partner projektu – Fundacja Euro Nation 
3. Wnioskodawca – Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do Projektu; 
4. Beneficjent Ostateczny – Uczestnik projektu; 
5. Formularz rekrutacyjny – dokument w wersji papierowej, stanowiący 

podstawę do ubiegania się o udział w projekcie (Załącznik nr 1); 
6. Umowa użyczenia – umowa cywilnoprawna obejmująca bezpłatne 

użyczenie zestawu komputerowego z podłączeniem do Internetu (Załącznik 
nr 2); 
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7. Umowa uczestnictwa – umowa cywilnoprawna z osobą zakwalifikowaną do 
udziału w Projekcie pn.: „Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji” 

8. Gospodarstwo domowe - oznacza zespół osób spokrewnionych lub 
spowinowaconych, a także niespokrewnionych, razem mieszkających i 
utrzymujących się wspólnie. (definicja wg. Głównego Urzędu 
Statystycznego); 

9. Grupy docelowe – grupy, uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie; 
10. Projekt - termin używany w niniejszym regulaminie zamiast: projekt: 

„Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji” przedsięwzięcie 
dofinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego; 

11. Regulamin – dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący 
podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie 
oraz określający zasady uczestnictwa i procedury nadzoru nad 
prawidłowym przebiegiem. 

12. Rodzina: 
 

a. Wg. Ustawy o pomocy społecznej - osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące. (Art. 6, Ust. 14 Ustawy o pomocy 
społecznej); 

b. Wg. Ustawy o świadczeniach rodzinnych - oznacza odpowiednio 
następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, 
opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci 
w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 
25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 
rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny 
nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 
dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego 
dziecka posiadającego własne dziecko. (Art. 3, Ust. 16 Ustawy \o 
świadczeniach rodzinnych); 

c. Wnioskodawcy – podmioty składające Formularz zgłoszeniowy do 
naboru w ramach projektu pn.: „Niemce – partnerstwo na rzecz  
e-integracji”. 
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§ 3 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Projekt „Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji” jest współfinansowany 

w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  
i w 15% z budżetu krajowego; 

2. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie 
w terminie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego 
(Załącznik nr 1) wraz w wymaganymi dokumentami, wymienionymi w §8; 

3. Dostarczenie wypełnionego formularza (Załącznik nr 1) i dokumentów 
wymienionych w §8 nie gwarantuje wzięcia udziału w projekcie. 

 
§ 4 

GRUPY DOCELOWE 
 

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

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

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

c. 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, 

d. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, 

e. rodziny zastępcze, 

f. Osoby samotnie wychowujące dzieci, 
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g. 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 D.z U. 2003 Nr 228 
poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych 
świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem  
w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, 

h. dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce 
(średnia z ocen nie mniejsza niż 4,50 za ostatni zamknięty rok 
szkolny/akademicki), 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”. 

 
§ 5 

MIEJSCA POBIERANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ORAZ 
UDZIELANIA INFORMACJI O PROJEKCIE 

 
1. Miejsce i sposób pobierania formularzy zgłoszeniowych: 

a. Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce 
2. Formularz oraz Regulamin są również dostępne na stronie internetowej 

www.niemce.pl 
3. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Partner projektu – 

Fundacja Euro Nation, ul Raciborska 23, 03-079 Warszawa,  
tel. 22 818 24 42 wew. 307. 

 
§ 6 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
 

1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) należy wypełnić drukowanymi 
literami. 

2. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 Formularz rekrutacyjny. 
3. Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium, 

uprawniające do udziału w projekcie, Wnioskodawca powinien wybrać tylko 
jedną spośród tych grup. 
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4. Formularze dla grupy dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych wypełnia osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania 
stypendium szkolnego lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby 
niepełnoletniej, uprawnionej do otrzymywania stypendium szkolnego.  
W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu będą dotyczyły 
rodzica/opiekuna dziecka, należy jednak odnotować dane osobowe 
dziecka, uprawnionego do otrzymywania stypendium szkolnego. 

5. Formularze dla grupy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 
równoważnym (UWAGA! Stopień lekki nie upoważnia do wzięcia udziału  
w projekcie) wypełnia niepełnosprawna osoba pełnoletnia lub 
rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby niepełnosprawnej, uprawnionej 
do tego wsparcia. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu będą 
dotyczyły rodzica/opiekuna, należy jednak odnotować dane osobowe 
osoby niepełnosprawnej. 

6. Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć: 
a) Kserokopię dowodu osobistego, 
b) Oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie 

wniosku. 
c) Zaświadczenie GOPS/ Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 
d) W przypadku osób uprawnionych, a niepobierających stypendium 

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

e) W przypadku osób aplikujących do grupy wybieranej na podstawie 
średniej z ocen – kserokopie świadectwa/dyplomu za ostatni zamknięty 
rok szkolny/akademicki. 
 
oraz dodatkowo w przypadku osób niepełnosprawnych 

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 
 

§ 7 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY 

REKRUTACYJNYCH 
 

1. Deklaracje przyjmowane będą przez Specjalistę ds. Rekrutacji w biurze 
Projektu mieszczącym się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce  
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ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce od poniedziałku do piątku w godzinach  
od 8:00 do 15:30 

2. Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 13.01.2014  
do 28.02.2014, do godziny 15:30. 

3. Formularze rekrutacyjne, które wpłyną do dnia 28.02.2014, po godzinie 
15:30, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 

4. Poprawne złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne  
z przyjęciem Wnioskodawcy do projektu 

5. W przypadku większej liczby osób spełniających kryteria dostępu aniżeli 
liczba przewidzianych miejsc o przyjęciu do projektu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń 

 
§ 8 

OCENA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
 

1. Złożone Formularze podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej, 
zgodnej z ustaleniami Regulaminu. 

2. Oceny dokonuje powołana Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzić 
będą: 

a) Aleksandra Krauzowicz – Koordynator projektu 
b) Dominika Kocyk – Spec. ds. rekrutacji i promocji 
c) Paweł Gospodarek – Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Niemce 
d) Barbara Zuń – Spec. Pracy Socjalnej 
e) Urszula Kotyra -  Spec. Pracy Socjalnej 

 
3. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół rekrutacji z listą 

zakwalifikowanych BO oraz sporządza listę rezerwową, osób spełniających 
kryteria formalne a nie zakwalifikowanych do projektu.  

 
§ 9 

WYBÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 
 

1. Potwierdzenie zakwalifikowania się do Projektu zostanie zamieszczone  
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta. 

2. Z zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie Beneficjentami Ostatecznymi 
zostaną podpisane Umowy uczestnictwa zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3. 
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3. Nie podpisanie Umowy uczestnictwa w terminie określonym  
w potwierdzeniu zakwalifikowania do Projektu oznacza rezygnację  
z udziału w Projekcie. 

4. Wnioskodawca spełniający kryteria rekrutacji do Projektu oraz 
zakwalifikowany do wzięcia udziału w Projekcie staje się Beneficjentem 
Ostatecznym Projektu; 

5. W trakcie rekrutacji zostanie wytypowanych 250 gospodarstw domowych, 
które wezmą udział w projekcie na zasadach określonych niniejszym 
Regulaminem. 

 
§ 10 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 
 

1. Przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 

2. Regularne uczęszczanie 1 osoby z gospodarstwa domowego na 
organizowane w ramach projektu szkolenia. Uczęszczanie na szkolenie  
i  ukończenie szkolenia potwierdzone certyfikatem w ramach projektu jest 
warunkiem nieodpłatnego otrzymania zestawu komputerowego oraz 
bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres 22 miesięcy realizacji i 60 
miesięcy trwałości.  

3. Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 
projektu i z personelem projektu, w tym: 
a) Koordynatorem projektu, 
b) Informatykiem, 
c) Osobą odpowiedzialną za sprawozdawczość i rozliczanie projektu, 
d) Przedstawicielami firmy wykonującej prace instalacyjne i budowlane 

mające na celu dostarczenie sygnału internetowego (o ile zajdzie taka 
potrzeba) 

e) Przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmami zajmującymi się 
serwisowaniem wszelkiego sprzętu informatycznego i przyłączy sieci, 

f) Osobami prowadzącymi szkolenia, 
g) Delegowanymi do monitoringu projektu przedstawicielami Instytucji 

Wdrażającej – Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE). 
4. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa zestawu komputerowego 

oraz zestawu klienckiego do odbioru sygnału internetowego, nie 
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prowadząca do zniszczeń, uszkodzeń i/lub jakiejkolwiek utraty wartości 
funkcjonalnych i użytkowych. 

5. Beneficjent Ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne 
zaginięcie lub zniszczenie zestawu komputerowego i/lub klienckiego z jego 
winy. 

6. Udostępnianie lokalu, w którym znajduje się zestaw kliencki na potrzeby 
instalacji, naprawy, serwisu, modernizacji bądź kontroli. 

7. Natychmiastowe powiadamianie Koordynatora projektu o okolicznościach 
mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie 
miejsca zamieszkania, utracie świadczeń rodzinnych, bądź zasiłków 
rodzinnych). 

8. Natychmiastowe powiadomienie Koordynatora projektu o: 
 

a) Kradzieży zestawu komputerowego i/lub klienckiego lub jego części, 
b) Zniszczeniu zestawu komputerowego i/lub klienckiego lub jego części. 

 
9. Natychmiastowe powiadomienie Informatyka o: 

a) Braku dostępu do sygnału Internet, 
b) Spadku prędkości dostępu poniżej 144Kbit/s 

 
10. W przypadku nieprzestrzegania wskazanych w §12 ust. 1-11 obowiązków 

Beneficjenta Ostatecznego, Beneficjent projektu ma prawo dyscyplinarnie 
wykreślić daną osobę z listy uczestników projektu i nakazać zwrot i/lub, 
naprawę i/lub odtworzenie wszelkich dóbr przekazanych w toku 
uczestnictwa w Projekcie.  

 
§ 11 

ZABRANIA SIĘ 
 

1. Celem prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników 
projektu pn.: „Niemce – partnerstwo na rzecz e-integracji”, realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś 
Priorytetowa: 8 Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
eInclusion zabrania się pod groźbą surowych sankcji prawnych i 
finansowych niżej wymienionych działań ze strony Uczestników projektu: 
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a) Niszczenia zestawów komputerowych i/lub klienckich służących do 
odbioru Internetu 

b) Sprzedaży zestawów komputerowych i/lub klienckich lub 
jakiegokolwiek obrotu, 

c) Wywożenia zestawów komputerowych i/lub klienckich poza teren 
Gminy Niemce, 

d) Przekazywania zestawów komputerowych i/lub klienckich osobom 
trzecim spoza gospodarstwa domowego wytypowanego do udziału  
w projekcie, 

e) Uczestnik biorący udział w szkoleniach nie może znajdować się pod 
wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.  

f) Publikowania treści obraźliwych i/lub dyskryminujących kogokolwiek  
z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności, płci, rasy, wieku, 
niepełnosprawności, przynależności etnicznej, wyznania, orientacji 
seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu posiadania, poglądów 
politycznych, przekonań światopoglądowych. 

 
2. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do Beneficjenta Ostatecznego, 

któregokolwiek ze wskazanych w §13 ust. 1 pkt. a-k zjawisk. Beneficjenci 
projektu mają prawo dyscyplinarnie wykreślić daną osobę z listy 
uczestników projektu i nakazać zwrot i/lub, naprawę i/lub odtworzenie 
wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie. 

3. W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w §13 ust. 1 pkt. a, b, e, k, 
stosowane będą przepisy Kodeksu Karnego. 

 
§ 12 

REZYGNACJA Z PROJEKTU 
 

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo zrezygnować z uczestnictwa  
w Projekcie przed jego zakończeniem. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych 
przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na 
formularzu dostarczonym przez Organizatora. 

3. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu 
mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej  
i nie mogą  być znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału  
w projekcie. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego 
regulaminu oraz zasad współżycia społecznego w szczególności  
w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, 
wykładowcy lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży 
lub szczególnego wandalizmu. 

5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób 
zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 5. 

6. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego 
zakończeniem przekazuje się Koordynatorowi projektu w formie pisemnej.  

7. Dokument rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie dla swej ważności musi 
zawierać czytelny podpis Beneficjenta Ostatecznego. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego 
zakończeniem Beneficjent Ostateczny ma obowiązek zwrócić wszelki 
otrzymany zestaw kliencki inne dobra uzyskane w toku uczestnictwa  
w projekcie w terminie do 15 dni roboczych po podjęciu decyzji  
i przekazaniu pisemnej informacji do Koordynatora projektu. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed jego 
zakończeniem Beneficjent projektu ma prawo zażądać od Beneficjenta 
Ostatecznego przywrócenia do stanu sprzed przekazania wszelkich 
urządzeń przekazanych Beneficjentowi Ostatecznemu w toku projektu. 
Beneficjent Ostateczny ma na to do 30 dni od daty otrzymania pisemnej 
informacji od Koordynatora projektu. 

10. W przypadku rezygnacji podlegają zwrotowi materiały szkoleniowe  
i promocyjne przekazane Beneficjentowi Ostatecznemu w toku promocji, 
rekrutacji i szkoleń, a także zestaw komputerowy i zestaw kliencki. 

11. W przypadku rezygnacji lub dyscyplinarnego skreślenia Beneficjenta 
Ostatecznego z listy uczestników projektu przez Gminę Niemce może on 
zostać wezwany do przywrócenia wszelkich przekazanych mu materiałów 
i/lub urządzeń do stanu sprzed przekazania ich do użytkowania. 

 
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W trakcie trwania naboru Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do 

zmiany zapisów w treści Regulaminu oraz innych dokumentów 
rekrutacyjnych. 
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2. O wszelkich zmianach dotyczących Regulaminu, Beneficjent będzie 
niezwłocznie informować Beneficjentów Ostatecznych. 

3. Nabór do projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich 
uprawnionych. 
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