Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3- Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 112/2010 Wójta Gminy
Celestynów z dnia 26 listopada 2010 roku

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie: „INTERNET SZANSĄ ROZWOJU
MIESZKAŃCÓW GMINY CELESTYNÓW”

Celestynów, listopad 2010
PODSTAWY PRAWNE
Regulacje wspólnotowe
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz.Urz.UE L 210 z 31.07.2006r.);
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Regulacje polskie:
1.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją
Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 267/2007
z dnia 30 października 2007 r.;
2.
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013 (dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013);
3.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);
4.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240);
5. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 139 poz.992 z późn. zm.);
7. Uchwała Nr 234/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009 roku w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów;
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776 z późn. zm.);
9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133 poz.
883 z późn. zm.);
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.).

§2

POJĘCIA
1. Beneficjent — Gmina Celestynów,
2. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu,
3. Formularz zgłoszenia do projektu - dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej,
stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie,

4. Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także
Niespokrewnionych. razem mieszkających i utrzymujących się wspólnie (wg. GUS).
5. Grupy docelowe - cztery grupy, uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie,
wskazane w § 4,
6. Projekt - projekt pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów",
7. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą rozwoju mieszkańców
Gminy Celestynów" - dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący
podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się i udziału w projekcie, zwany dalej
Regulaminem
8. Wnioskodawca - podmiot składający Formularz zgłoszenia do Projektu,
9. PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
10. EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
11. Instytucja Wdrażająca - Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
§3
INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt jest realizowany przez Gminę Celestynów.
2. Celem głównym Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
3. Celem Projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Celestynów, zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej
nieodpłatnego dostępu do Internetu w 90 gospodarstwach domowych oraz szkolenia
w zakresie obsługi komputera oraz
korzystania z Internetu w ramach działań
koordynacyjnych, prowadzonych w jednostkach podległych Gminy Celestynów.
4. Jednostki podległe Gminie Celestynów dla przeprowadzenia działań koordynacyjnych
prowadzonych przez Beneficjenta wyposażone zostaną w ramach Projektu w 20 komputerów
z dostępem do Internetu.
5. Udział beneficjentów ostatecznych w Projekcie jest bezpłatny, koszty pokrywane są w 85%
ze środków zewnętrznych (Unia Europejska ze środków EFRR i budżet państwa), a w 15%
z budżetu Gminy Celestynów

§4

5. GRUPY DOCELOWE

Do ubiegania się o udział w Projekcie uprawnione są następujące grupy uczestników:

1. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby nieletnie, reprezentowane przez
swoich opiekunów prawnych - bez względu na wysokość dochodu,
2. Osoby uczące się i pobierające stypendium socjalne (w tym również niepełnoletnie),
3. Osoby, których dochód nie przekracza 477 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 351 zł
netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
4. Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dochód na członka rodziny nie
przekracza 504 zł netto lub 583 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, na
podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst, jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992, z późn. zm.).

§5
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Warunkiem udziału w Projekcie, obowiązkowym dla wszystkich uczestników
Projektu jest łączne spełnienie następujących kryteriów:
1) posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Celestynów,
2) brak komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym,
3) zamieszkiwanie w miejscu będącym w zasięgu dostępu do Internetu,
oferowanego przez operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu.
2. Oprócz spełnienia kryteriów o których mowa w ust. 1, warunkiem udziału

w Projekcie jest spełnienie przez uczestników Projektu, kryterium przynależności
przynajmniej do jednej z poniższych kategorii osób:
1) Osoby niepełnosprawne
ze znacznym
lub umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, w tym również osoby nieletnie
reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych, bez względu na wysokość dochodu,
tj. posiadające aktualne w chwili składania formularza następujące orzeczenia:
a) orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od dnia 1 stycznia 1998
roku w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub orzeczenie o niepełnosprawności
w przypadku osób poniżej 16 roku życia, bez określenia stopnia niepełnosprawności lub
b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy niezdolności do samodzielnej
egzystencji, wydawane przez ZUS od dnia 1 stycznia 1998 roku , traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej
niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, lub
c) orzeczenie wydane przed 1 stycznia 1998 roku przez Komisję do Spraw Inwalidztwa
i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, traktowane
na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie wydane przez KIZ, MON
i MSWiA o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa, traktowane na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub
d) orzeczenie wydane przed 1 września 2005 roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS) o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym przez osobę, której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub
e) orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w okresie od 1 stycznia 1998r do 16 sierpnia 1998 roku o całkowitej niezdolności do
pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
niezdolności do samodzielnej egzystencji, traktowane na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub o częściowej niezdolności do pracy,
traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
2) Osoby uczące się i pobierające stypendium socjalne (w tym również niepełnoletnie)
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do wsparcia we współpracy ze
szkołą oraz /lub ośrodkami pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe,
zgodnie z Uchwałą Nr 234/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 sierpnia 2009 roku
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów.
3) Osoby, których dochód nie przekracza 477 zł netto (samotnie gospodarujące) lub 351
zł netto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, zgodnie z art. 8 ust.l ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.).

4) Osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego, których dochód na członka rodziny nie
przekracza 504 zł netto lub 583 zł netto, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne,
zgodnie z art. 5 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych (tekst, jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz.992, z późn. zm.).
§6
ZASADY REKRUTACJI
1. Na podstawie wypełnionych formularzy wraz z wymaganymi oświadczeniami
i zaświadczeniami (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) zgłoszonych
przez osoby zainteresowane uczestniczeniem w Projekcie na podstawie informacji
zamieszczonych w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Celestynowie
tworzy się listę osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie.
2. Wypełnione formularze należy składać do Urzędu Gminy w terminie do 28 stycznia
2011 roku (data wpływu dokumentów do urzędu).
3. Warunkiem przyjęcia formularza do oceny będzie dotrzymanie terminu o którym mowa
w ust. 2.
4. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o niniejszy Regulamin dokona weryfikacji dokumentów
złożonych przez osoby zainteresowane uczestniczeniem w Projekcie, ich oceny formalnej
i merytorycznej, a następnie sporządzi listę beneficjentów ostatecznych Projektu.
5. W przypadku zaistnienia wątpliwości w stosunku do wysokości dochodów gospodarstwa
domowego zadeklarowanego przez Wnioskodawcę w formularzu zgłoszenia do Projektu,
czy zgodności złożonych oświadczeń ze stanem faktycznym Komisja Rekrutacyjna może
korzystać z opinii Zakładu Obsługi Szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. na
podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego,
6. W przypadku kwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników
(powyżej 90), w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby niepełnosprawne,
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1), w dalszej kolejności osoby uczące się i pobierające
stypendium socjalne, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 2), następnie osoby z najniższymi
dochodami na osobę w gospodarstwie domowym, spełniające kryteria dochodowe,
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 3) i pkt. 4), a pozostałe osoby umieszczone zostaną na
liście rezerwowej.
7. Komisja Rekrutacyjna przedstawi listę ostatecznych Beneficjentów Projektu oraz listę
rezerwową Wójtowi Gminy Celestynowa do zatwierdzenia w terminie do 7 stycznia 2010
roku.
W przypadku kwalifikowania się do udziału w Projekcie mniejszej liczby uczestników
(poniżej 90) Beneficjent zastrzega sobie możliwość ogłoszenia ponownej rekrutacji
uczestników.

8. Projektem może być objęta tylko jedna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie
domowym

9.Formularz zgłoszenia należy wypełnić drukowanymi literami.

10. Formularze zgłoszeniowe należy składać w wyznaczonym przez Gminę Celestynów
terminie pod rygorem pozostawienia ich bez rozpatrzenia.
11. Złożenie formularza zgłoszenia do Projektu nie jest jednoznaczne z przyjęciem
Wnioskodawcy do projektu.
§7
OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
1) uczestniczenia w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu,
organizowanych w ramach Projektu,
2) dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym,
3) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu. Beneficjent ostateczny
ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie
sprzętu z jego winy.
4) zgłaszania wszelkich awarii sprzętu Kierownikowi Projektu/firmie serwisującej sprzęt,
5) przestrzegania legalności oprogramowania,
6) udostępnienia lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby
naprawy, serwisu bądź kontroli,
7) natychmiastowego powiadamiania Kierownika Projektu o okolicznościach mających
wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania),
8) zwrotu - w przypadku zakończenia udziału w Projekcie (ze swojej winy) - użyczonego
sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.

§8
PODPISANIE UMOWY
1. Osoby zakwalifikowane do uczestniczenia w Projekcie zostaną powiadomione pisemnie
o terminie podpisania z Gminą Celestynów umowy użyczenia komputera wraz z dostępem
do Internetu. Wzór umowy stanowi zał. nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Przez cały okres trwania umowy właścicielem sprzętu pozostaje Gmina.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia Zarządzeniem Wójta Celestynowa.
2. Gmina Celestynów zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów treści Regulaminu przez
cały okres realizacji Projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Zał. nr 2 do Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie „Internet szansą rozwoju
Mieszkańców Gminy Celestynów'*

UMOWA UŻYCZENIA NR

zawarta w dniu...............................w Celestynowie
pomiędzy
Gminą Celestynów z siedzibą: 05-430 Celestynów, ul. Regucka 3
reprezentowaną przez
Pana Stefana Traczyka – Wójta Celestynowa zwanym dalej „Użyczającym"
Panem/Panią.......................................................
zamieszkałym (-ą) w
Legitymującym się dowodem osobistym................
wydanym przez.....................................................
PESEL...................................................................
zwanym (-ą) dalej „Biorącym do używania"

§1-

1.Użyczający oddaje Biorącemu w bezpłatne używanie następujący sprzęt
i oprogramowanie, zwane dalej „sprzętem":
a) komputer przenośny marki ..................................................... o numerze seryjnym
.............................................................................................................................................................
wraz z zasilaczem i kompletem przewodów, wyposażony w następujące oprogramowanie
i akcesoria:

b) zestaw kliencki do odbioru sygnału Internetowego, złożony m.in. z:

2. Sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny, nie posiada uszkodzeń
i braków, co strony zgodnie potwierdzają.
3. Łączna wartość początkowa przekazanego sprzętu i oprogramowania wynosi:
zł (słownie:
.................................................................................................................................................)
•
4. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Mieszkańców
Gminy Celestynów" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo
informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki".
5. Sprzęt będzie zainstalowany w lokalu Biorącego do używania pod adresem:
6. Wraz ze sprzętem do lokalu Biorącego do używania dostarczany będzie bezpłatnie
sygnał internetowy od........do......................
§2
Podpisanie umowy przez Biorącego do używania oznacza, że potwierdza on odbiór rzeczy,
o których mowa w §1 niniejszej umowy oraz. że zapoznał się z ich stanem faktycznym i nie
wnosi żadnych zastrzeżeń.
§3.
1. Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do
używania w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z ich
gospodarczym przeznaczeniem.
2. Biorący do używania zobowiązuje się, że nie odda rzeczy użyczonych osobie trzeciej do
używania.
3. Biorący do używania nie może bez pisemnej zgody Użyczającego, powierzyć lub
udostępnić rzeczy użyczonych innej osobie.
4. Biorący do używania zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu
wykorzystywania powierzonego sprzętu i oprogramowania, jednakże nie częściej niż raz w
miesiącu.
§4.
1. Zwykłe koszty związane z utrzymaniem rzeczy użyczonych (koszty eksploatacji), tak aby
zachować je w stanie niepogorszonym pokrywa Biorący do używania.
2. Koszty związane z naprawą uszkodzeń mechanicznych, nieobjętych gwarancją, ponosi
Biorący do używania. Wszelkie awarie sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać
przedstawicielowi Użyczającemu, tj. Koordynatorowi projektu. Zgłoszenia mogą być
dokonywane w siedzibie Użyczającego lub telefonicznie 3. Na wypadek trwałego zniszczenia lub utraty sprzętu będącego przedmiotem użyczenia,
biorący w użyczenie zobowiązuje się pokryć szkodę na kwotę określoną w § 1. pkt. 3
niniejszej umowy.
4. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw koniecznych do
korzystania z rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem.
§5.
Umowa została zawarta na czas od

do

1. Po zakończeniu użyczenia Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu
rzeczy w stanie nie pogorszonym, jednakże Biorący do używania nie ponosi
odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, Biorący do używania zobowiązuję się do
zwrotu otrzymanego sprzętu, materiałów promocyjnych oraz złożenia pisemnego
oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie.
§7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.
§8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§9.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Użyczającego i jeden dla Biorącego do używania.
Biorący do używania

