Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie

„Zdalna szkoła”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach .
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu „Zdalna szkoła”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

1.
2.
3.
4.

5.

§2
PODSTAWY PRAWNE
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. z 2019 r.,poz. 1950
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019r., poz.
1295 z późn. zm.)
Umowa o dofinansowanie nr 7/2020 z dnia 07.04.2020 roku.
§3
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Lubowidz;
2. Uczestniku/uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału
w Projekcie (gospodarstwo domowe), korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach projektu;
3. Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć dokument stanowiący podstawę do
ubiegania się o udział w projekcie; załącznik nr 1
4. Gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Gospodarstwa domowe
wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach – bez obiektów zbiorowego
zakwaterowania. Gospodarstwa domowe dzielimy na jednoosobowe i wieloosobowe (2- i więcej
osobowe), a także rodzinne i nierodzinne.
5. Rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci,
opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku
życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego ,dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;
8. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Zdalna szkoła”
9.Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć każdy podmiot składający Formularz rekrutacyjny do
naboru w ramach projektu „Zdalna szkoła”
14.Osoba samotnie wychowująca dziecko - za osobę samotnie wychowującą dzieci, zgodnie
z treścią art. 6 ust. 5, uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest:
panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której
orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci
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uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony
praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
16. Umowie użyczenia – umowa cywilnoprawna obejmująca bezpłatne użyczenie laptopa ;

§4
KRYTERIA FORMALNE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Lubowidz.
2.W ramach projektu 40 rodzin zostanie wyposażonych w laptopy na potrzeby zdalnego nauczania.
§5
ZASADY I PROCES REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.
1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w siedzibie Beneficjenta w Urzędzie Miasta i Gminy
Lubowidz .
2. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego Formularza
zgłoszeniowego.
II. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA.
Ocena zgłoszeń do udziału w projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w
Formularzu rekrutacyjnym, stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu oraz przyznanie punktów za
spełnienie kryteriów:
LICZBA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

NIEPEŁNOSPRAWNOŚD W RODZINIE

3 i więcej – 5 pkt
2 – 3 punkty
1 – 1 punkt
5 punktów

SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECI/DZIECKA
BEZROBOCIE OJCA

5 punktów
2 - punkty

BEZROBOCIE MATKI

2 - punkty

LICZBA POSIADANYCH KOMPUTERÓW/LAPTOPOW

1 – 2 punkty
2 i więcej – 1 punkt
Tak – 3 punkty
Nie – o punktów

KORZYSTANIE Z POMOCY M-GOPS

x- oznacza możliwość uzyskania punktów w danej grupie

III. KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU.
1. W procesie rekrutacji Komisja wyłoni grupę 40 Uczestników Projektu
2. Po zakończonej ocenie zostanie utworzona Lista Rankingowa.
3. W przypadku większej liczby zgłoszeń utworzona zostanie Lista Rezerwowa zgodnie z liczbą
przyznanych punktów.
UWAGA: w przypadku takiej samej liczby punktów do projektu w pierwszej kolejności zostaną
zakwalifikowane rodziny korzystające z pomocy M-GOPS.
4. Złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem Wnioskodawcy do
udziału w projekcie.
5. Złożone przez Wnioskodawców Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
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6. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu oraz pobranie formularzy rekrutacyjnych
możliwe jest do uzyskania w : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304
Lubowidz, Lucyna Kowalska – 23 658 20 78.wew.37,e-mail: psipg@uglubowidz.pl
§6
Prawa i obowiązki Uczestników
1. Przedkładanie wszelkich Informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej
realizacji projektu.
2. Natychmiastowe powiadamianie Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu o okolicznościach
mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zameldowania).
3. Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.
4. Zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i obsługa sprzętu.
5. Przestrzeganie legalności oprogramowania.
6. Przestrzeganie zasady, że zabronione jest ściąganie z Internetu plików, które są chronione prawami
autorskimi, w tym w szczególności plików muzycznych i filmowych.
7. Dbanie o sprzęt komputerowy, zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu Specjalistom do spraw IT
projektu oraz ponoszenia kosztów ich eksploatacji (np. energia elektryczna).
8. Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania tylko w przypadku
wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.
Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód
rezygnacji. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w projekcie lub rezygnacji Uczestnika z
udziału w projekcie na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej, z grupy docelowej
projektu do której należał/a Uczestnik.
9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Uczestnika projektu zostanie określony w odrębnej
umowie.
10. Uczestnik, który zmieni miejsce zameldowania poza granice administracyjne Gminy traci prawo
uczestnictwa w projekcie.
11. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania
zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Formularzu rekrutacyjnym lub umowie
uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.
12. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do
zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej
eksploatacji.
13. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie
sprzętu z jego winy.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w treści
Regulaminu oraz innych dokumentach rekrutacyjnych.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz
Krzysztof Ziółkowski

4

Lubowidz, ……………………………………

FORMULARZ REKRUTACYJNY
w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła”
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach .

IMIĘ
NAZWISKO
ADRES
NR TELEFONU
LICZBA DZIECI UCZĄCYCH SIĘ W
GOSPODARSTWIE DOMOWYM
NIEPEŁNOSPRAWNOŚD W RODZINIE
SAMOTNE WYCHOWYWANIE
DZIECI/DZIECKA
BEZROBOCIE OJCA
BEZROBOCIE MATKI
LICZBA POSIADANYCH
KOMPUTERÓW/LAPTOPOW
KORZYSTANIE Z POMOCY M-GOPS
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny – Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)
……………………………………………………………………….
PODPIS
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