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Załącznik do Zarządzenia nr 4/2014 

      Burmistrza Opoczna z dnia 15 stycznia 2014 r. 
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

Beneficjentów projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy Opoczno” 

realizowanego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion  
osi priorytetowej 8. Społeczeostwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 
 
Realizator projektu: GMINA OPOCZNO 
 
Regulamin zawiera: 

1. Informacja o projekcie.  
2. Postanowienia ogólne. 
3. Organizacja naboru – rekrutacji.  
4. Warunki uczestnictwa w projekcie. 
5. Postanowienia koocowe. 

 
§ 1.  

1. Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z gminy 
Opoczno” jest zapewnienie dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego umożliwiającego 
korzystanie z zasobów sieci internetowej dla 30 gospodarstw domowych z gminy Opoczno, 
spełniającym kryteria uczestnictwa w projekcie.  

2. Projekt obejmuje: 
a. dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem, 
b. zapewnienie dostępu do Internetu, 
c. szkolenie Beneficjentów ostatecznych. 

3. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Opocznie przy ul. Staromiejskiej 6. 
§ 2 
Ilekrod w Regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumied projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i 
młodzieży z gminy Opoczno”. 

2. Realizatorze projektu – należy przez to rozumied Gminę Opoczno reprezentowaną przez Burmistrza 
Opoczna. 

3. Beneficjencie ostatecznym – należy przez to rozumied gospodarstwo domowe, którego członkiem 
jest co najmniej jedna osoba spełniające kryteria grupy docelowej projektu określone w § 3, 
zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie, korzystające ze wsparcia udzielanego w ramach 
Projektu. 

4. Dzieciach i młodzieży uczącej się – należy przez to rozumied dziecko do 18 roku życia realizujące 
obowiązek nauki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, będące uczniem klas IV – VI 
szkoły podstawowej, lub uczniem gimnazjum, lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej. 
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§ 3  
1. Grupę docelową Projektu stanowi 30 gospodarstw domowych nie posiadających dostępu do 

Internetu, których członkowie są zameldowani na terenie gminy Opoczno i co najmniej jeden z nich 
należy do jednej z poszczególnych grup: 

a. 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, 

b. 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”, tj. 1.226,95 zł. 

2. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest: 
a. spełnienie wymagao określonych w ust. 1, 
b. złożenie w terminie od 20 stycznia 2014 r. do 10 lutego 2014 r w Urzędzie Miejskim w 

Opocznie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego do projektu wraz z 
niezbędnymi załącznikami określonymi w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

3. Lista beneficjentów projektu zostanie wyłoniona spośród ubiegających się, którzy osiągną 
największą liczbę punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów: 

a. w przypadku grupy określonej w ust. 1, lit. a: 
- liczba dzieci w gospodarstwie domowym: 

 jedno dziecko uczące się  – 1 punkt, 

 dwoje dzieci uczących się  – 2 punkty, 

 troje i więcej dzieci uczących się  – 3 punkty. 
- miejsce zameldowania poza miejscowościami: Ogonowice, Libiszów, Mroczków Gościnny, 
Bielowice i Januszewice – 1 punkt. 
- w przypadku Ubiegających się, którzy osiągną równą liczbę punktów pierwszeostwo mied 
będą Ubiegający się o najniższym poziomie dochodu na jednego członka rodziny za rok 2012. 
b. w przypadku grupy określonej w ust. 1 lit. b: 
- najwyższa średnia ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego spośród dzieci i młodzieży uczącej 
się w danym gospodarstwie domowym: 

 średnia ocen równa lub wyższa niż 5,5 – 3 punkty, 

 średnia ocen równa lub wyższa niż 5,0 ale mniejsza niż 5,5 – 2 punkty, 

 średnia ocen równa lub wyższa niż 4,5 ale mniejsza niż 5,0 – 1 punkt. 
- miejsce zameldowania poza miejscowościami: Ogonowice, Libiszów, Mroczków Gościnny, 
Bielowice i Januszewice – 1 punkt. 
- w przypadku Ubiegających się, którzy osiągną równą liczbę punktów pierwszeostwo mied 
będą Ubiegający się o najniższym poziomie dochodu na jednego członka rodziny za rok 2012. 

4. Grupa docelowa uczestników projektu musi liczyd przynajmniej 30% uczestników spełniających 
kryteria dostępu dla każdej z grup wymienionych w ust. 3. 

§ 4 
1. Burmistrz Opoczna ogłasza nabór Beneficjentów ostatecznych projektu i powołuje w celu jego 

przeprowadzenia Komisję rekrutacyjną. 
2. Rekrutacja Beneficjentów składa się z dwóch etapów: 

a. weryfikacji przez Komisję rekrutacyjną kryteriów formalnych określonych w § 2 w ciągu 10 
dni roboczych od dnia zakooczenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych,              
(w przypadku gdy złożony formularz zgłoszeniowy będzie niekompletny lub zostanie 
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niepoprawnie uzupełniony, Koordynator projektu informuje o popełnionych błędach lub 
brakujących załącznikach wyznaczając termin uzupełnienia). 

b. weryfikacja zgłoszeo pod kątem zgodności z kryteriami określonymi w § 3 i przyznanie 
punktacji. 

3. Zgłoszenia do projektu dokonuje rodzic lub opiekun prawny ucznia, dostarczając następujące 
dokumenty rekrutacyjne: 

a. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
b. wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu, 
c. wypełnione oświadczenie o dochodach netto oraz liczbie osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 
d. świadectwo ukooczenia szkoły lub promocji do następnej klasy za ostatni rok szkolny dziecka 
uczącego się, wchodzącego w skład danego gospodarstwa domowego – w przypadku 
Ubiegających się określonych w § 1 ust. 3 lit. b. 
e. zaświadczenie ze szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdzające pobieranie 
stypendium socjalnego – w przypadku Ubiegających się, określonych w § 1 ust. 1 lit a.  

4. Komisja Rekrutacyjna stworzy listę główną i ewentualnie listę rezerwową osób zakwalifikowanych 
do projektu zgodnie z przyznaną liczba punktów. Ostateczna lista Beneficjentów projektu podlega 
zatwierdzeniu przez Burmistrza Opoczna.  

5. Komisja rekrutacyjna poinformuje zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych o wynikach rekrutacji.  
6. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej, odmawiającej zakwalifikowania przysługuje odwołanie, które 

należy złożyd w formie pisemnej z uzasadnieniem w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
informacji o wyniku rekrutacji. 

7. Burmistrz Opoczna rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni roboczych i informuje o rozstrzygnięciu. 
Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

8. Dokumenty należy składad w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Opocznie, przy ul 
Staromiejskiej 6. 

§ 5 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zawarcie umowy regulującej szczegółowe prawa i zobowiązania 
Beneficjenta ostatecznego wynikające z uczestnictwa w projekcie, m.in.: 

a. nieodpłatne przyjęcie do użytkowania przez okres liczony od daty przekazania sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu do 30 września 2015 roku 
oraz pokrywanie kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy użyczonego komputera;  
b. użytkowanie przekazanego sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjęcia 
na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z 
przepisami prawa;  
c. dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego 
uszkodzenia lub zniszczenia do zwrotu kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego 
sprzętu;  
d. niezbywania i nieobciążania otrzymanego sprzętu żadnym prawem na rzecz osób trzecich, a 
w przypadku jego zbycia do zwrotu kosztów zakupu nowego sprzętu i przyjęcia na siebie pełnej 
odpowiedzialności prawnej powstałej w wyniku działalności sprzecznej z przepisami prawa;  
e. udostępniania sprzętu na żądanie Realizatora projektu w celu jego serwisowania i 
modernizacji oraz udziału w działaniach kontrolnych prowadzonych przez Realizatora projektu;  
f. uczestnictwa Beneficjentów ostatecznych w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności 
obsługi komputera i korzystania z Internetu.  
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§ 6 
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku 

wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Beneficjenta ostatecznego w 
Projekcie.  

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie musi mied formę pisemnego oświadczenia i zawierad powód 
rezygnacji. Oświadczenie należy dostarczyd do Realizatora projektu w ciągu 7 dni od zaistnienia 
okoliczności.  

3. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania zobowiązao określonych w umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w 
Projekcie.  

4. W przypadku rezygnacji, zakooczenia lub wykluczenia, Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do 
zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym niż w dniu otrzymania w użytkowanie z 
uwzględnieniem zużycia wynikającego z jego prawidłowej eksploatacji.  

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego z udziału w Projekcie, w jego 
miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do projektu.  

6. W wypadku rezygnacji, zakooczenia lub wykluczenia Beneficjenta ostatecznego z uczestnictwa w 
Projekcie, Koordynator projektu zarządza ponowną weryfikację, w kolejności miejsc na liście 
rezerwowej Beneficjentów ostatecznych projektu z zakresu spełniania kryteriów określonych w § 3 
niniejszego Regulaminu.  

§ 7 
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez cały okres realizacji Projektu.  
2. Gmina Opoczno zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.  
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  
4. W kwestiach spornych ostateczna decyzja, co do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu, 

należy do Burmistrza Opoczna.  
 

 
 

 
 

 
  

 
 


