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Załącznik do Zarządzenia Nr 254 

  Burmistrza Stęszewa  z dnia 5 lutego 2013 r. 

  

Regulamin uczestnictwa beneficjentów ostatecznych w projekcie „Zapewnienie dostępu do 

szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem 

cyfrowym” 

Projekt nr – POIG. 08.03.00-30-173/11, umowa o dofinansowanie nr – POIG.08.03.00-30-173/11-

00 z dnia 1 października 2012r. w ramach Działania: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– eInclusion z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

  

 

§ 1 

 INFORMACJE O DOFINANSOWANIU 

1. Projekt, „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy 

Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” . jest współfinansowany  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; 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, budżetu Państwa i budżetu Gminy Stęszew. 

  

§ 2 

 CEL DZIAŁANIA 

1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu. 

2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Stęszew, zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do 

domowego odbioru Internetu, w tym: 

- dostarczenie sprzętu komputerowego,  

- instalacji i serwisowanie sprzętu wraz z oprogramowaniem, 
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- przeprowadzenie szkoleń  z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu osobom 

biorącym udział w projekcie, 

- doposażenie w sprzęt komputerowy jednostek podległych beneficjentowi (zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie), tj. do Biblioteki Publicznej, Domu Kultury, Muzeum 

Regionalnego, szkół, świetlic wiejskich, Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego, 

położonych na obszarze działania Gminy Stęszew. 

  

§ 3 

GRUPY DOCELOWE 

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

1.1. Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 

1.2. Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 

1.3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; 

1.4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 

z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego 

upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 

2. W celu prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia zamierzonych efektów projektu z grupy 

beneficjentów końcowych wyklucza się rodziny: 

2.1. rodziny dotknięte nieleczonym alkoholizmem oraz takie, co do których istnieje 

dokumentacja o występowaniu zjawisk patologicznych, 

2.2. rodziny posiadające komputer.  

§ 4 

KRYTERIA PRZYDZIELENIA WSPARCIA 

1. GRUPA A - gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy tj.: 

1.1. Osoba samotnie gospodarująca, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty  

542 zł netto. 

1.2. Osoby w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza  kwoty  

456 zł netto. 
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2. GRUPA B - gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych tj.: 

2.1. dotyczy rodzin, których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo 

dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł, 

2.2. dotyczy osób,  których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód 

osoby uczącej się nie przekracza kwoty  623 zł , jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

3. GRUPA 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 ośrodkiem pomocy społecznej tj.: 

3.1. grupa I do 305 zł; 

3.2. grupa II od 305 zł do 380 zł; 

3.3. grupa III od 380 zł do 456 zł. 

4.GRUPA D- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego, upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu 

pomocy społecznej  tj.: 

4.1. Osoba samotnie gospodarująca, której dochód miesięczny netto nie przekracza miesięcznie 

kwoty  1.084 zł. 

4.2. Osoba w rodzinie, w której dochód miesięczny netto na osobę nie przekracza kwoty 912 zł. 

5. Kryteriami obowiązkowymi dla każdej z grup są:  

5.1. spełnienie minimum jednego z kryteriów wymienionych w ust. 1 – 4; 

5.2. zamieszkanie na terenie Gminy Stęszew; 

5.3. nieposiadanie komputera w gospodarstwie domowym. 

6. Pierwszeństwo w przydzieleniu wsparcia będą miały gospodarstwa domowe o najniższych 

dochodach, posiadające dzieci w wieku szkolnym, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne lub 

rodziny  w których znajduje się niepełnoletnia osoba niepełnosprawna; 

 

§ 5 

 SPOSÓB WYPEŁNIANIA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 

1. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie 

poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego, (którego wzór stanowi załącznik  nr 1 do 

Regulaminu uczestnictwa w Projekcie) wraz z wymienionymi niżej dokumentami, 

2. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie literami w języku polskim, przez osobę 
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dorosłą posiadającą zdolność do czynności cywilnoprawnych. 

3. Formularz należy wypełnić, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą (liczy się data 

wpływu). 

4. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 formularz. 

5. Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium, uprawniające do udziału 

w projekcie, Wnioskodawca ma prawo wybrać tylko jedną z grup wymienionych w § 4. 

6. Formularze dla grupy C (Dzieci i młodzież ucząca 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. 

7. Formularze dla grupy D (Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza 200% 

kryterium dochodowego, upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 

społecznej) wypełnia niepełnosprawna osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania wsparcia w 

ramach systemu pomocy społecznej lub rodzic/opiekun prawny lub faktyczny osoby 

niepełnosprawnej, uprawnionej do tego wsparcia.  

8. Do Formularza zgłoszeniowego należy załączyć: 

8.1. zaświadczenie o dochodach (netto) za rok  poprzedzający złożenie wniosku,   decyzję 

administracyjną  o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium szkolnego lub świadczeń  

     z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujący miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku, 

8.2. oświadczenie  o zamieszkaniu na terenie Gminy Stęszew, 

8.3.w przypadku osób uprawnionych, a niepobierających stypendium szkolnego, zaświadczenie o 

pobieraniu nauki lub kserokopię odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej), 

8.4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w przypadku osób 

niepełnosprawnych, 

8.5. w przypadku gdy uczestnik Projektu nie jest właścicielem lokalu – pisemna zgoda najemcy 

lub właściciela lokalu na montaż instalacji związanej z dostępem do Internetu. 

9.  Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia podlegają uzupełnieniu w 

terminie  5 dni roboczych od daty zamknięcia rekrutacji na wezwanie Komisji Rekrutacyjnej. 

Uzupełnienia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
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§ 6 

 POBIERANIE ORAZ SKŁADANIE FORMULARZY ORAZ INFORMACJI O 

PROJEKCIE 

1. Formularze można pobierać w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. 

Poznańska 11, lub ze strony internetowej Urzędu - www.steszew.pl. 

2. Formularze należy składać w w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew 

ul. Poznańska 11 w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki od godziny 8.00 do godz. 16.00, w 

pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00. 

   3. Formularze możne przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62 

– 060 Stęszew, z dopiskiem – Formularz wniosku pt. „Zapewnienie dostępu do 

szerokopasmowego Internetu”. 

4. Formularze zgłoszeniowe można składać w terminie od  14 lutego 2013r. do 14 marca 2013r. do 

godziny 15,00 (liczy się data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego).  Wnioski, które 

wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 

5. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do 

projektu. 

6. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela: Kierownik Projektu Janusz Kobeszko, 

Zastępca Burmistrza Stęszewa, tel. (61) 8197-143. 

  

§ 7 

 OCENA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 

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

ustaleniami Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie – za pomocą Karty Oceny stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Oceny dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Stęszewa, składająca się   z 5 osób. 

3. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum 3 członków Komisji, 

4. Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych na Karcie 

Oceny podczas posiedzenia Komisji, które odbywa się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew. 

5. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi Formularze zgłoszeniowe 

stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do 

bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych. 

 

http://www.steszew.pl/
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§ 8 

 WYBÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 

1. Pierwszym etapem rekrutacji jest utworzenie listy zainteresowanych uczestnictwem  w projekcie 

na podstawie weryfikacji kryteriów formalnych przedłożonych dokumentów aplikacyjnych – 

formularza zgłoszeniowego oraz analizy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. 

2. Kolejnym etapem rekrutacji jest ocena merytoryczna uczestników na podstawie której  Komisja 

Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie na podstawie Karty 

Oceny przyznając punkty za spełnienie następujących kryteriów: 

a) ilość dzieci w wieku szkolnym w gospodarstwie domowym - 1 pkt za każde dziecko 

b) w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna – 2 pkt. (niezależnie  

    od ilości osób niepełnosprawnych) 

3. Według uzyskanej łącznej liczby punktów zostanie stworzona lista rankingowa od największej do 

najmniejszej liczby punktów. Dostęp do Internetu zostanie zagwarantowany pierwszym 123 

uczestnikom na liście rankingowej, pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 

4.  W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów w pierwszej kolejności zostaną 

zakwalifikowane gospodarstwa domowe spełniające poniższe kryteria: 

a) rodziny wielodzietne (należy rozumieć rodzinę posiadającą 3 i więcej dzieci) – 1 pkt; 

b) dochód netto gospodarstwa domowego na osobę:  

 od 0 zł do 380 zł - 3 pkt. 

 od 380,01 zł do 456 zł - 2 pkt. 

 powyżej 456,01 zł – 1 pkt.  

c) dzieci osiągające dobre wyniki w nauce, średnia ocen powyżej 3,8 z roku poprzedzającego dany 

rok szkolny – 1 pkt. za każde dziecko spełniające kryterium; 

d)bezrobocie – 1 pkt.za każdą osobę bezrobotną z prawnych opiekunów; 

e) dobór uczestników będzie również ukierunkowany na osoby posiadające motywację do zmiany 

swojej sytuacji, poprzez uzyskanie pozytywnej opinii Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 Komisja Rekrutacyjna zwróci się do Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stęszewie o 

wyrażenie pisemnej rekomendacji do udziału w projekcie potencjalnego uczestnika projektu. W 

przypadku negatywnej opinii potencjalny uczestnik projektu  może zostać zdyskwalifikowany z 

udziału w projekcie. Za pozytywną opinię zostanie przyznany 1 pkt. 

5.Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji 

lub niespełnienia warunków udziału w projekcie przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 
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6. Listy rankingowe będą dostępne w  biurze projektu (pokój 5a) Urzędu Miejskiego Gminy 

Stęszew ul. Poznańska 11 i na stronie internetowej projektu. O zakwalifikowaniu, bądź 

niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie. 

7. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej ilości osób do projektu, będzie przeprowadzona 

dodatkowa rekrutacja. 

§ 9 

 PODPISANIE UMOWY 

1. Przed podpisaniem umowy z Beneficjentem Ostatecznym zostaną zweryfikowane dane zawarte 

w przedłożonym przez niego Formularzu zgłoszeniowym. 

2. Wybrane gospodarstwa zostaną powiadomione pisemnie o kwalifikacji i terminach podpisania 

umowy z Gminą Stęszew. 

3. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina Stęszew. 

4. Gmina Stęszew może nie zawrzeć umowy z beneficjentem ostatecznym w przypadku braku 

możliwości technicznych uzyskania dostępu do szerokopasmowego Internetu pod jego adresem. 

  

§ 10 

 PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 

1. Beneficjent ostateczny  ma obowiązek wykorzystywać sprzęt do celów projektu do dnia 1 lipca 

2019r. 

1.1. Niezwłocznie przedkłada wszelkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia niezbędne do 

prawidłowej realizacji projektu na wezwanie Gminy Stęszew. 

1.2. Dba o sprzęt komputerowy otrzymany do bezpłatnego użytkowania przez cały okres realizacji i 

trwałości projektu oraz zgłasza wszelkie awarie sprzętu pracownikom odpowiedzialnym za serwis 

sprzętu. 

1.3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie 

sprzętu z jego winy. 

1.4. Regularnie uczestniczy (2 osoby z gospodarstwa domowego – rodzic i dziecko) w 

organizowanych w ramach projektu szkoleniach. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na 

szkoleniu będzie skutkowała rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym oraz odebraniem 

sprzętu. 

1.5. Przestrzega legalności oprogramowania zainstalowanego na użyczonym sprzęcie. 

1.6. Współpracuje ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu. 

1.7. Zgodnie z przeznaczeniem eksploatuje i obsługuje sprzęt. 
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1.8. Udostępnia lokal, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, serwisu lub 

kontroli, 

1.9. Niezwłoczne powiadamia kierownika projektu o okolicznościach mających wpływ na 

możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania). 

1.10. W przypadku zaginięcia sprzętu niezwłocznie zawiadamia organy ścigania (Policję). 

2. Beneficjent ostateczny ma prawo do: 

2.1. Użytkowania sprzętu bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Gminy 

Stęszew, chyba, że inne postanowienia regulaminu stanowią inaczej. 

2.2. Instalacji zakupionego przez siebie legalnego oprogramowania. 

2.3. Korzystania z sieci internetowej dostarczonej mu w ramach Projektu bez konieczności 

ponoszenia jakichkolwiek opłat przez okres realizacji i trwałości projektu. 

3. Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie sprzętu wraz z 

oprogramowaniem w swoim miejscu zamieszkania. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie 

technicznym oraz ponoszenia kosztów eksploatacji (np. energia elektryczna). 

5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w umowie 

uczestnictwa w Projekcie. 

  

§ 11 

 ZASADY UKOŃCZENIA I REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

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 (np. 

zmiana miejsca zamieszkania, śmierć uczestnika projektu). 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać 

powód rezygnacji. 

3. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 

zobowiązań określonych w umowie określającej warunki uczestnictwa w Projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do 

zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej 

eksploatacji. 

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie na jego 

miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 
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§ 12 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W trakcie trwania naboru Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści Regulaminu 

oraz innych dokumentów rekrutacyjnych z wyjątkiem kryteriów naboru. 

2. Beneficjent podczas promocji i rekrutacji do projektu współpracuje z Urzędem Miejskim Gminy 

Stęszew. 

3. Projekt realizowany jest w terminie do 30 czerwca 2014r., a po upływie 5 lat od tej daty dzień 1 

lipca 2019r. jest datą wygaśnięcia okresu trwałości projektu. 

4. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy 

do kompetencji Kierownika Projektu, który jest Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej. 

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


