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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
„Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 

współfinansowanym przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 
I Postanowienia ogólne 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.  
§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym”. 

2. Realizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Radomia. 

3. Terminie zakończenia realizacji Projektu – należy przez to rozumieć planowany termin – 30.09.2013r. - określony w 

Umowie o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-095/09-01 Projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 

4. Beneficjent ostateczny (uczestniku Projektu) – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w 

Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu. 
§ 3 

1. Projekt „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” realizowany jest przez 

Gminę Miasta Radomia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo 

informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion”. 

2. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta 

Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Dodatkowo 

spośród w/w 1500 beneficjentów ostatecznych – 500 gospodarstw domowych zostanie wyposażone w komputery. 

3. Realizacja Projektu będzie obejmować następujące typy działań: 
1) Przygotowanie realizacji Projektu, 
2) Promocja i informacja, 
3) Rekrutacje beneficjentów ostatecznych, 
4) Budowę sieci oraz uruchomienie Internetu, 
5) Szkolenia dla uczestników Projektu z zakresu obsługi łącza oraz podstaw komunikacji elektronicznej lub obsługi 

komputera, podstawowego oprogramowania oraz obsługi łącza i podstaw komunikacji elektronicznej. 
6) Przekazanie i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego u beneficjentów ostatecznych, 

4. Realizator będzie sprawował nadzór nad realizacją celów Projektu. 

5. Realizator Projektu będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie jego trwałości i dokumentujące proces 

ewaluacji. 

6. Trwałość Projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia planowanego terminu realizacji Projektu. 

7. Biuro koordynujące Projektem mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30, pokój numer 78,  

adres e-mail: ewc@umradom.pl 

8. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(85%) i Gminy Miasta Radomia (15%). 
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II Warunki uczestnictwa w Projekcie 
§4 

1. Uczestnikami Projektu zostaną gospodarstwa domowe wg następujących kryteriów przydzielenia wsparcia:  
1) Spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 

przysługuje, tj. gospodarstwa, w których: 
a. występuje osoba samotna, której miesięczny dochód nie przekracza 477 zł netto;  
b. dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium 

dochodowym rodziny”. 
2) Spełniające następujące kryterium upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. 

a. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
- opiekunowi faktycznemu dziecka; 
- osobie uczącej się; 

b. W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który 

przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza na osobę w rodzinie kwoty 504 zł. lub 583 zł., jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne; 

2. Uczestnikami Projektu mogą zostać gospodarstwa domowe, w skład których wchodzą: 
1) dzieci i młodzież pobierająca stypendia socjalne. 
2) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 

równoważnym oraz rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych. 

3. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:  
1) Spełnienie minimum jednego z warunku opisanego w § 4 ust. 1-2 
2) Posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miasta Radomia. 
3) Złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego/deklaracji udziału w Projekcie, stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4) Nieposiadanie stałego dostępu do Internetu.  
5) Zobowiązanie się do stosowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
6) Pozytywna weryfikacja warunków technicznych instalacji przyłącza. 

 

III Proces rekrutacji 
§ 5 

1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo: 
1) Pierwszy etap obejmować będzie: 
a. nabór grupy potencjalnych Uczestników z terenu Gminy Miasta Radomia, spełniających kryteria określone w § 4 

ust. 1-2. 
b. weryfikację zgłoszeń do udziału w projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w § 4 ust. 3 oraz 

kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 4. 
c. weryfikacja oświadczeń beneficjentów ostatecznych w zakresie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych oraz w zakresie otrzymania dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego ze 

środków PFRON będących w dyspozycji Gminy Miasta Radomia dokonana przez MOPS. 
2) Drugi etap obejmować będzie: 
a. powołanie stosownym zarządzeniem Komisji Rekrutacyjnej. 
b. utworzenie Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowej. 
c. poinformowanie osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcje. 
d. podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie z ostatecznymi beneficjentami 

Projektu. 

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 1500 Uczestników Projektu. 
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3. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, 

wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

4. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasta Radomia, opiekun prawny, pełnomocnik dostarczając 

dokumenty rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:  
1) Wniosku o uczestnictwo w Projekcie i deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z kserokopią dowodu osobistego, 
2) Zaświadczenie o dochodach netto za ostatnie 3 miesiące (stanowiące Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu) wraz z 

załącznikami potwierdzającymi dochody (np. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinki renty lub emerytury, itp.). 
3) Kopię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dot. osób niepełnosprawnych) lub dla 

dzieci poniżej 16-go roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności. 
4) Zaświadczenie ze szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych. 
5) W przypadku posiadania pełnomocnika/opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego- kopię dokumentu 

potwierdzającego ten fakt 

5. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Miasta Radomia, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, 

Zespołach Pracy Socjalnej MOPS oraz na stronach internetowych miasta oraz MOPS.  

6. Zgłoszenia do Projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie od 2. maja 2011 r. 

do 30 czerwca 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Decyduje data wpływu.  

Miejsce składania dokumentów : 
1) Urząd Miejski w Radomiu ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 19; 
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134., 26 – 600 Radom, Dział Obsługi Mieszkańca; 

7. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

8. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie poinformowany pisemnie lub telefonicznie. 

9. Osoby nie zakwalifikowane do projektu nie będą powiadamiane o rozstrzygnięciu. 

 

IV Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie 
§ 6 

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. 

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

Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie. 

4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba 

z listy rezerwowej. 

5. W przypadku rezygnacji, zakończenia trwałości Projektu lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu 

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

 

V Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 
§7 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu lub do otrzymania bezpłatnego 

dostępu do Internetu wraz z komputerem – Gmina Miasta Radomia otwiera dostęp w szczególności do protokołów: HTTP, 

HTTPS, SMTP, POP3, a może zablokować/ograniczyć dostęp do niektórych usług. 

2. Przekazanie w użytkowanie beneficjentom ostatecznym sprzętu do odbioru Internetu nastąpi po zakończeniu procedury 

budowy, organizacji i uruchamiania infrastruktury sieciowej, przebyciu szkoleń i podpisaniu umowy uszczegóławiającej. 

3. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych. 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w szkoleniach i potwierdzenia swojej obecności na liście obecności. 

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet w czasie trwania projektu. 
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6. Realizator Projektu nie pokrywa żadnych roszczeń wynikających z uczestnictwa beneficjenta ostatecznego w Projekcie. 

(m.in. sam ponosi koszt energii elektrycznej zużytej na zasilanie powierzonego sprzętu komputerowego, nie może rościć 

żadnych innych praw, które jednoznacznie nie wynikają z regulaminu). 

7. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu oraz umów dotyczących 

uczestnictwa w Projekcie. 

8. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania informacji wszelkim instytucjom prowadzącym monitoring realizacji 

Projektu. 
VI Odpowiedzialność 

§8 

1. Uczestnik Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem łącza 

internetowego w tym za naruszenie obowiązującego prawa. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo blokowania łącza w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa za jego 

pośrednictwem oraz braku realizacji zapisów niniejszego Regulaminu i Umowy. 

 

VII Pozostałe postanowienia 
§9 

1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Gmina Miasta Radomia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 

4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie.  

5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej umowie. 

6. Rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do Prezydenta Miasta Radomia. 

7. Regulamin wchodzi w życie 02.05.2011r.  

 


