
INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

Zarządzenie Nr 33/2014 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 15 lipca 2014 r. 

UNIA EUROPEJSKA -
EUBOPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REG!ONAU,K,O 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Eliminacja wykluczenia 
cyfrowego w Gminie Kowiesy" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 
poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. 379) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zatwierdzam regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego 
w Gminie Kowiesy", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2014 
Wójta Gminy Kowiesy 
z dnia 15 lipca 2014 r. 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POD NAZWĄ: 
,, ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE KOWIESY" 

Nr projektu: POIG.08.03.00-10-488/13 
Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-10-488/13-00 
w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion 
osi priorytetowej 8.,, Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i proces rekrutacji Beneficjentów w projekcie pn: ,, Eliminacja 
wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt„ Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy"; 
2) Realizator ze projektu - należy przez to rozumieć Gminę Kowiesy; 
3) Grupach docelowych - należy przez to rozumieć grupy uprawnione do ubiegania się o udział 

w projekcie; 
4) Regulaminie rekrutacji - należy przez to rozumieć dokument w wersji papierowej i elektronicznej, 

stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie; 
5) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobą składającą Formularz zgłoszeniowy do naboru 

w ramach projektu„ Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy"; 
6) Beneficjencie ostatecznym - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa 

w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 

§ 3. 1. Projekt „ Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" realizowany jest przez Gminę Kowiesy 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw 
domowych z terenu gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej 
i/lub niepełnosprawności. 

3. Cele szczegółowe projektu to: 

1) Wyposażenie w sprzęt teleinformatyczny wraz z dostępem do Internetu: 
- 35 gospodarstw domowych z gminy Kowiesy 
- 6 jednostek podległych (w ramach działań koordynacyjnych) w Gminie Kowiesy: szkoły z terenu 

gminy, Gminny Zespół Oświaty w Kowiesach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kowiesach, Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach oraz Filia Gminnej Biblioteki w Woli 
Pękoszewskiej. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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2) Dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 
gospodarstw domowych i jednostek podległych. 

3) Podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu w zakresie podstawowej obsługi 
komputera oraz korzystania z Internetu. 

4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy, powiat skierniewicki, 
województwo łódzkie. 

li. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 4. 1. Beneficjentami ostatecznymi mogą zostać: 
1) gospodarstwa domowe z terenu Gminy Kowiesy, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej 

niemające możliwości opłacenia kosztów dostępu do Internetu w ramach własnych środków, 
spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 
systemu świadczeń rodzinnych, 

2) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania we współpracy ze szkołą oraz Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, 

3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym, 

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 - Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1456 z późn. zm.) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno
rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 
844,45 zł), 

5) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (uczniowie szkół podstawowych: klas 
1-111 ocena opisowa: bardzo dobry, klas IV-VI średnia ocen powyżej 5,0, uczniowie szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych średnia ocen powyżej 4,8) 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" (wskaźnika ten 
za rok 2013 wynosi 1299,00 zł). 

2. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie: 

1) spełnianie minimum jednego z warunków określonych w§ 4 ust. 1 pkt 1-5, 
2) zameldowanie i zamieszkiwanie na terenie Gminy Kowiesy, 
3) złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami 

(formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), 
4) brak komputera i stałego podłączenia do Internetu w miejscu zamieszkania, 
5) pozytywna weryfikacja warunków technicznych instalacji przyłącza internetowego (tj. zgoda 

zarządcy/właściciela budynku, w którym mieszka potencjalny Beneficjent ostateczny na bezpłatne 
zamontowanie zestawu dostępu do Internetu), 

6) zobowiązanie się do przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
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3. W projekcie winno wziąć udział nie więcej niż po 5 beneficjentów z grup docelowych określonych w ust. 1 
pkt 3-5. 

4. W przypadku braku chętnych wnioskodawców z grup docelowych określonych w ust. 1 pkt 1 -2 liczba 
określona w ust. 3 może być zwiększona. 

5. W przypadku większej ilości chętnych z grup docelowych określonych w ust. 1 pkt 1-4 pierwszeństwo będą 
mieli wnioskodawcy o najniższych dochodach. 

6. W grupie docelowej określonej w ust. 1 pkt 5 zakwalifikowanie się wnioskodawców będzie następowało na 
podstawie poniższych kryteriów: 

- dochód - waga 60 % 

Ocena wg. następującego wzoru: Dw =(Dmin :Dx) x 60 pkt. gdzie: 

Dw - ilość punktów przyznanych badanemu wnioskodawcy 
Dmin - minimalny dochód wnioskodawców z grupy docelowej, 
Dx - dochód badanego wnioskodawcy 

- średnia ocen - waga 40 % 

Ocena wg. następującego wzoru: Św =(Śx : Śmax) x 40 pkt. gdzie: 

Św - ilość punktów przyznanych badanemu wnioskodawcy 
Śx - średnia ocen badanego wnioskodawcy 
Śmax - maksymalna średnia wnioskodawców z grupy docelowej, 

7. Pierwszeństwo mają wnioskodawcy z największą sumą punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi wzorami. 

Ili. SPOSÓB WYPENIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

§ 5. 1. Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie dokonuje Wnioskodawca, będący osobą pełnoletnią zamieszkującą 
na terenie Gminy Kowiesy i posiadającą pełną zdolność do czynności prawny albo pełnomocnik reprezentujący 
Wnioskodawcę lub rodzic/opiekun prawny w imieniu dzieci lub młodzieży uczącej się, która nie ukończyła 18 
roku życia. 

2. W przypadku, gdy formularz wypełnia rodzic lub opiekun prawny (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku 
życia lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych) w formularzu podaje się dane rodzica/opiekuna 
prawnego a ponadto odnotowuje się dane osobowe dziecka lub osoby nieposiadającej pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 

3. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Formularz zgłoszeniowy można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Kowiesy (pokój nr 11 lub 16) oraz na 
stronie internetowej urzędu: www.kowiesy.pl . 

5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami w języku polskim. 

6. Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia tylko jednego formularza zgłoszeniowego uczestnictwa 
w projekcie. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
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7. Do formularza należy dołączyć: 

a) kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy/Beneficjenta ostatecznego; 
b) pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta Ostatecznego (jeżeli 

dotyczy); 
c) oświadczenie o zgodzie właściciela/zarządcy budynku/lokalu na wykonanie instalacji do odbioru 

Internetu w jego lokalu/budynku (jeżeli dotyczy) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu; 
d) oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i wysokości 

dochodów (w zależności od grupy docelowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 lub załącznik nr 4 
do regulaminu); 

e) dokumenty potwierdzające występowanie niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 

8. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

IV. PROCES REKRUTACJI 

§ 6. 1. Rekrutacja uczestników projektu będzie jawna z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych 
i przebiegać będzie dwuetapowo: 

1) Pierwszy etap obejmował będzie: 
a) Składanie formularzy zgłoszeniowych przez Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów 

Ostatecznych) w terminie od 17 lipca 2014 r. do 8 sierpnia 2014 r. w dni robocze w godzinach 8°0 

- 16°0 w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy (pokój nr 15). Formularze zgłoszeniowe, które 
wpłyną po dniu 8 sierpnia po godzinie 16°0 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Za datę 
złożenia formularza zgłoszeniowego uważać się będzie datę jego wpływu do Urzędu Gminy 
Kowiesy; 

b) Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych pod kątem spełniania kryteriów opisanych w niniejszym 
regulaminie oraz kompletności i poprawności zawartych w nich informacji. 

2) Drugi etap obejmować będzie: 
a) utworzenie listy Beneficjentów ostatecznych oraz listy rezerwowej, 
b) ogłoszenie ostatecznej listy Beneficjentów Ostatecznych i listy rezerwowej na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy Kowiesy i stronie internetowej www.kowiesy.pl oraz telefoniczne poinformowanie 
osób z obu list o wynikach rekrutacji, 

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 35 Beneficjentów ostatecznych. 

V. OCENA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 

§ 7. 1. Złożone Formularze zgłoszeniowe zostaną poddane ocenie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną 
Zarządzeniem Wójta Gminy Kowiesy, składającą się z minimum 5 osób pod kątem: 

a) zgodności z zapisami w regulaminie 
b) kompletności i poprawności zawartych w nich informacji 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół rekrutacji, który zostanie przedstawiony do akceptacji Wójta Gminy 
Kowiesy, uwzględniający Listę Beneficjentów Ostatecznych i Listę rezerwową. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 
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3. Decyzja Wójta Gminy Kowiesy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie osoby z Listy Beneficjentów 
Ostatecznych, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z Listy rezerwowej z danej grupy docelowej, chyba że w 
danej grupie brak listy rezerwowej. 

5. Potwierdzenie zakwalifikowania się do projektu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Kowiesy oraz na stronie internetowej www.kowiesy.pl. 

VI. PROCES WDRAŻANIA I REALIZACJI PROJEKTU 

§ 8. Beneficjent ostateczny wybrany w procedurze rekrutacyjnej zobowiązany będzie do podpisania umowy, 
w której będą zawarte między innymi zapisy zobowiązujące do: 

1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania (przez okres trwania projektu oraz 5 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, oraz 
do pokrywania kosztów energii elektrycznej koniecznej do pracy otrzymanego 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, 

3) ponoszenia odpowiedzialności finansowej za ewentualne zaginięcie, uszkodzenie lub zniszczenie 
sprzętu nie wynikające z jego wad fabrycznych i prawidłowego użytkowania, 

4) dochowania należytej staranności w użytkowaniu powierzonego sprzętu, a w przypadku jego 
uszkodzenia lub zniszczenia wyrażenie zgody na dochodzenie przez realizatora projektu zwrotu 
kosztów koniecznych napraw lub zakupu nowego sprzętu, 

5) 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, 

6) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu i z personelem projektu, 
7) przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej 

realizacji projektu, 
8) udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu w celu jego serwisowania i modernizacji, udziału 

w działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez realizatora projektu, 
9) powiadamiania Koordynatora lub informatyka projektu o: 

- kradzieży sprzętu 

- zniszczeniu sprzętu 
- braku dostępu do sygnału internetowego 

10) uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera korzystania z 
Internetu, 

11) wypełniania ankiet w czasie realizacji i trwałości projektu 

VII. ZASADY REZYGNACJI LUB WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

§ 9. 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. 
„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
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3. Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z uczestnictwa w Projekcie w przypadku stwierdzenia 
nieprzestrzegania zobowiązań określonych w regulaminie lub umowie uszczegółowiającej warunki 
uczestnictwa w projekcie, a w szczególności w przypadku: 

a) niszczenia sprzętu komputerowego i zestawów służących do odbioru Internetu, 
b) samodzielnej rozbudowy lub zmiany konfiguracji sprzętu, 
c) instalacji nielegalnego oprogramowania, 
d) publikowania treści obraźliwych i/lub dyskryminujących kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny, w 

szczególności: płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, przynależności etnicznej, wyznania, orientacji 
seksualnej, m1eJsca zamieszkania, stanu posiadania, poglądów politycznych, przekonań 
światopoglądowych. 

4. W przypadku rezygnacji 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 lub wykluczenia beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie w jego miejsce 
wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z danej grupy docelowe, chyba że brak jest takiej listy. 

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

§ 10. 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisana w całym okresie realizacji Projektu oraz w okresie 5 lat 
po jego zakończeniu. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

4. O wszelkich zmianach dotyczących Regulaminu Realizator projektu niezwłocznie poinformuje uczestników 
projektu. 

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

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

UNIA EUROPEJSKĄ Ili 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Załącznik nr 1 do regulaminu 
uczestnictwa w projekcie 
,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu 
,, ELIMINACJA WYKLUCZENIA CYFROWEGO W GMINIE KOWIESY" 

I. Wypełnia Wnioskodawca 

1. Dane Wnioskodawcy 

1. Imię 2. Nazwisko 

3. PESEL: 4. Data i miejsce urodzenia 

5. Adres zameldowania (stałe/czasowe 1): 

Miejscowość: ..................................................................... nr domu/lokalu ..................... 

Kod pocztowy ................ - ....................... poczta ........................................................ 

6. Telefon kontakowy: 

2. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy Ueżeli dotyczy) 

1. Imię 2. Nazwisko 

3. PESEL: 4. Data i miejsce urodzenia 

5. Adres zameldowania: 

Miejscowość: ..................................................................... nr domu/lokalu ..................... 

-Kod pocztowy ................ . ..... ········· ........ poczta . ..... ··············· ............... ···················· 

6. Telefon kontaktowy: 

1 niewłaściwe skreślić 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

UNIA EUROPEJSKA 
EUHórEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 1111 
3. Dane dziecka zgłaszanego do projektu Oeżeli dotyczy) 

1. Imię 2. Nazwisko 

3. PESEL: 4. Data i miejsce urodzenia 

5. Adres zameldowania (stałe/czasowe 1): 

Miejscowość: ..................................................................... nr domu/lokalu ..................... 

Kod pocztowy ................ - ....................... poczta ........................................................ 

6. Rodzaj szkoły do której dziecko uczęszcza: 

□ szkoła podstawowa □ gimnazjum □ szkoła średnia 

7. Nazwa i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza 

4. Oświadczenie o niepełnosprawności Oeśli dotyczy) 

1. Stopień niepełnsprawności (właściwe zakreślić): 

znaczny umiarkowany 

2. Ważne do ......................................... , bezterminowo 

3. Orzeczenie o niepełnosprawności ( dla dzieci do lat 16) 

Ważne do: ............................................... bezterminowo 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

UNIA EUROPEJSKA 
EUfióPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 1111 
5. Proszę zaznaczyć znakiem x przynależność do grupy docelowej: 

D gospodarstwa domowe z terenu Gminy Kowiesy znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej 
niemające możliwości opłacenia kosztów dostępu do Internetu w ramach własnych środków, 
spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach 
systemu świadczeń rodzinnych, 

D dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do 
uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania we współpracy ze szkołą oraz Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, 

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

D osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie2 nie przekracza kwoty 
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w 
Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, 

D dzieci i młodzież ucząca 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 
byt niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: ,,Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 
osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym". 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

2. Zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w projekcie „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie 
Kowiesy", w pełni akceptuję jego zapisy i deklaruję mój dobrowolny udział w projekcie. 

3. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 
prawidłowej realizacji projektu, w tym do udzielenia na żądanie Realizatora projektu wszelkich 
informacji oraz wyjaśnień niezbędnych dla prawidłowego zweryfikowania danych podanych w 
niniejszym Formularzu zgłoszeniowym. 

4. Zostałem poinformowany, że niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 8. 
Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. 

2 Rodzina definiowana zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1456 ze zmianami) 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

UNIA EUROPEJSKA Ili 
EUHóPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

5. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem 
mnie do projektu. 

6. Przyjmuję do wiadomości i nie będę miał żadnych roszczeń wobec realizatora projektu w przypadku, 
gdy wskazane przeze mnie miejsce mojego zamieszkania, w którym miałby być instalowany sprzęt 
znajduje się poza zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanego przez działających na lokalnym rynku 
operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu i tym samym odmówiony zostanie mi udział w 
projekcie. 

7. Nie posiadam komputera i stałego dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania. 

8. Wszelkie dane i oświadczenia zawarte w Formularzu zgłoszeniowym zostały podane zgodnie z 
prawdą." 

(data i czytelny podpis Wnioskodawcv3) 

3 W przypadku osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oświadczenie podpisuje 
Wnioskodawca, a w przypadku osób niepełnoletnich oraz z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych rodzic lub 
opiekun prawny. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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INNOWACYJNA 
GOSPODARKA ROZWOJU REGIONALNEGO 
~.\ROQO'o\',~, 'S.f>'~HC,\ SF-0l~'05-CJ 

UNIA EUROPEJSKA „ 
E UflOP EJSKI FUNDUSZ 

Załącznik nr 2 do regulaminu 
uczestnictwa w projekcie 
,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" 

ZGODA PRAWNEGO WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY* LOKALU/BUDYNKU* 
NA WYKONANIE INSTALACJI INTERNETU 

w ramach projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" 

Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany 

(imię i nazwisko) 

(adres zamieszkania) 

legitymujący się dowodem osobistym ........................................................................... . 
(seria i numer dowodu) 

Posiadam prawo zarządu, własności/współwłasnosci/użytkowania wieczystego* do 
lokalu/budynku* mieszczącego się pod adresem: 

(adres lokalu/budynku, numer domu, miejscowość, kod pocztowy) 

i wyrażam zgodę na instalację Internetu w ww. lokalu/budynku* w ramach realizacji projektu 
pn. ,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy". 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych 
powyżej w zakresie niezbędnym do realizacji projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w 
Gminie Kowiesy" i oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści 
swoich danych i ich poprawiania. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis) 

*niepotrzebne skreślić 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 



INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

UNIA EUROPEJSKA Ili 
EUROPEJS>:1 FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

Załącznik nr 3 do regulaminu 
uczestnictwa w projekcie 
,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
dla wnioskodawców z grup docelowych 1-4, określonych w§ 4.1 pkt 1-4 regulaminu 

Ja niżej podpisany ....................................................................................................... . 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

(adres zamieszkania) 

legitymujący się dowodem osobistym ........................................................................... . 
(seria i numer dowodu) 

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina 1 składa się z niżej wymienionych osób, pozostająych 
we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień PESEL Miejsce pracy/nauki dochód netto w 
pokrewieństwa miesiącu 

poprzedzającym 

złożenie 
wniosku 

wnioskodawca 

1 Rodzina (wg ustawy o pomocy społecznej) - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

Imię i nazwisko Stopień PESEL 
pokrewieństwa 

UNIA EUROPEJSKA Ili 
EUflO?EJSKI FUNDUSZ 

R02•NOJU llEGIONALNfGO 

Miejsce pracy/nauki dochód netto w 
miesiącu 

poprzedzającym 
złożenie 
wniosku 

Oświadczam, że członkowie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym posiadją/nie 
posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni .................... ha przeliczeniowe. 

Oświadczam, że wysokość miesięcznego dochodu netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny 
pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym wyliczony za ostatni miesiąc 
poprzedzający miesiąc złożenia formularza zgłoszeniowego ........................................... . 

(nazwa miesiąca i rok) 
wynosi .............................. zł (słownie złotych: ................................................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

Niniejszym oświadczam, że znane mi są zasady odpowiedzialności karnej za wyłudzenie 
korzyści majątkowej na podstawie nieprawdziwych oświadczeń. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy2) 

*niepotrzebne skreślić 

2 
W przypadku osób nieletnich lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych dokument podpisuje 

rodzic/opiekun prawny 
„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 



INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

UNIA EUROPEJSKA Ili 
EUfiOPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU HEGIONALNEGO 

Wyjaśnienia dotyczące kryterium dochodowego oraz dochodów w rodzinie, 
które obowiązują przy rekrutacji do udziału w projekcie 

1. Dochód uprawniający do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 

Dochód netto nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj: 

• dla osoby samotnie gospodarującej - 542,00 zł 
• dla osoby w rodzinie - 456,00 zł 

dochód z gospodarstwa rolnego - przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł 

2. Dochód netto uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego 

Dochód netto nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj: 

• dla osoby w rodzinie - 456,00 zł 

dochód z gospodarstwa rolnego - przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł 

3. Dochód netto uprawniający do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń 
rodzinnych 

Dochód nie może być większy niż: 
• 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko 

niepełnosprawne 

dochód z gospodarstwa rolnego - przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 202,58 zł 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w 
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych 
przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu ustalonego nie wlicza się: 
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2) zasiłku celowego; 
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie 

przepisów o systemie oświaty; 
4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; 
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
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Załącznik nr 4 do regulaminu 
uczestnictwa w projekcie 
,,Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy" 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
dla wnioskodawców z grup docelowych 5, określonych w§ 4.1 pkt 5 regulaminu 

Ja niżej podpisany ....................................................................................................... . 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

(adres zamieszkania) 

legitymujący się dowodem osobistym ........................................................................... . 
(seria i numer dowodu) 

niniejszym oświadczam, iż moja rodzina 1 składa się z niżej wymienionych osób, pozostająych 
we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień PESEL Miejsce pracy/nauki Średni 
pokrewieństwa miesięczny 

dochód netto za 
rok 2013 

wnioskodawca 

1 
Rodzina (wg ustawy o pomocy społecznej) - osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 
„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 



Lp. 

INNOWACYJNA 
GOSPODARKA 

Imię i nazwisko Stopień PESEL 
pokrewieństwa 

UNIA EUROPEJSKA Ili 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU !1EGIONALNEGO 

Miejsce pracy/nauki Średni 
miesięczny 

dochód netto za 
rok 2013 

Oświadczam, że członkowie pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym posiadją/nie 
posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni .................... ha przeliczeniowe. 

Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego opodatkowanego dochodu netto w przeliczeniu 
na jednego członka rodziny pozostającego ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym 
wyliczonego za rok 2013, czyli rok poprzedzający rok udziału w projekcie wynosi ..................... zł 
(słownie złotych: ............................................................................................................. ) 

Niniejszym oświadczam, że znane mi są zasady odpowiedzialności karnej za wyłudzenie 
korzyści majątkowej na podstawie nieprawdziwych oświadczeń. 

(miejscowość, data) (czytelny podpis Wnioskodawcy2) 

Do oświadczenia należy dołączyć zeznanie podatkowe za rok 2013 lub zaświadczenie o dochodach 
z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu opodatkowanego uzyskanego w 2013 roku. 

*niepotrzebne skreślić 

2 
W przypadku osób nieletnich lub nieposiadających zdolności do czynności prawnych dokument podpisuje 

rodzic/opiekun prawny 
„Projekt Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Kowiesy 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 8 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion" 
DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 


