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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „ROZWÓJ 
CYFROWY GMINY REDA” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

2. Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Reda. 

3. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta Redy, Referat Inwestycji 
Inżynierii  Miejskiej i Ochrony Środowiska  ul. Pucka 9, 84-240 Reda, tel. kontaktowy: 
58 678 80 23 wew. 37 

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt „ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA”, 

2) realizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Reda, 

3) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa                    
w projekcie „ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA”  – dokument w wersji papierowej 
oraz elektronicznej, regulujący zasady ubiegania się o udział i uczestnictwa w 
Projekcie,  

4) uczestniku Projektu / Beneficjencie Ostatecznym – należy przez to rozumieć osobę 
zakwalifikowaną do uczestnictwa w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego 
w ramach Projektu, 

5) gospodarstwie domowym – należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych 
lub spowinowaconych a także niespokrewnionych, razem mieszkających                             
i utrzymujących się wspólnie, 

6) dochodzie – należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.             
Nr 139 poz. 992 ze zm.), do którego wliczane będą również świadczenia z pomocy 
społecznej oraz świadczenia rodzinne, 

7) rodzinie:  
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- wg Ustawy o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione 
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące              
i gospodarujące (Art. 6, pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej); 

- wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć 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 rodzinie 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka 
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 
małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.                      
(Art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).  

 

§ 3 

1. Projekt „ROZWÓJ CYFROWY GMINY REDA” realizowany jest przez Gminę              
Miasto Reda w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

2. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 
40 gospodarstwom domowym zlokalizowanych na terenie gminy Reda zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i/lub 
niepełnosprawności oraz 8 jednostkom podległym Wnioskodawcy w okresie realizacji 
Projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.  

3. Projekt obejmuje następujące typy działań: 

1) Działanie 1 - Przeprowadzenie postępowania w formie Zapytania ofertowego na 
wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 POIG, 
opracowanie Analizy wykluczenia informatycznego w Gminie Reda i Analizy 
finansowej do przygotowania projektu, wybór najkorzystniejszej oferty oraz 
podpisanie umowy (Zadanie zakończone) 

2) Działanie 2 - Zakup i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego, 
oprogramowania i dostarczenie Internetu dla 40 gospodarstw domowych i 8 
jednostek podległych Wnioskodawcy objętych projektem 

3) Działanie 3 -  Dostarczanie Internetu 

4) Działanie 4 - Przeprowadzenie naboru BO projektu 

5) Działanie 5 - Przeprowadzenie szkoleń 

6) Działanie 6 - Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu 
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7) Działanie 7 - Zarządzanie projektem 

 

Rozdział II. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

§4 

1. Uczestnikami Projektu wg kryteriów przydzielenia wsparcia mogą zostać:  

1) 40 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające             
do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń 
rodzinnych 

− przez gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej  -  (art. 8 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej) rozumie się: 

a) osobę samotnie gospodarującą, której miesięczny dochód nie 
przekracza kwoty 542 zł netto, 

b) osobę w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza 456 zł netto, 

c) rodzinę, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, 

− przez gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń 
rodzinnych - (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych) rozumie się gospodarstwo w którym rodzicom, jednemu 
z rodziców albo opiekunowi dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie 
uczącej się przysługuje zasiłek rodzinny. Zasiłek ten przysługuje, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 539 zł lub jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 
kwoty 623 zł na osobę.   

2) Dzieci i młodzież ucząca się pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej                 
i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych 

3) Osoby z grupy 50+, spełniające kryteria dochodowe dla tej grupy beneficjentów 
ostatecznych  

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (ważnym orzeczeniem 
o niepełnosprawności, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego, 
upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej)  

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o wsparcie w ramach projektu, jeżeli 
spełnią poniższe kryteria dochodowe: 
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- osoba samotnie gospodarująca, której dochód netto na osobę nie 
przekracza kwoty 1084 zł.;  

- osoba w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 912 zł.;  

- rodzina, której dochód netto na osobę nie przekracza sumy kwot kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie.  

4) W ramach działań koordynacyjnych – 8 jednostek podległych Beneficjentowi  

2. W przypadku, gdy liczba gospodarstw chętnych do uczestnictwa w projekcie 
przekroczy 40 przy wyborze Uczestników zostaną zastosowane następujące kryteria 
dodatkowe: 

1) projektem w pierwszej kolejności objęte zostaną wielodzietne gospodarstwa 
domowe (3+) oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy są uprawnieni 
do pobierania stypendiów socjalnych na dzieci w wieku szkolnym. O objęciu 
rodziny systemem pomocy społecznej oraz o uprawnieniu ucznia do 
otrzymywania stypendium socjalnego decydują kryteria dochodowe; 
najczęściej rodzina uprawniona jest do otrzymywania obu świadczeń 
jednocześnie, 

2) prowadząc proces rekrutacji 40 gospodarstw domowych, Wnioskodawca 
zwróci się z prośbą do Dyrektorów szkół z terenu Gminy, o sporządzenie List 
rekomendujących uczniów pobierających stypendia socjalne i osiągających 
najlepsze wyniki w nauce.  

3. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy 

Kryteria dodatkowe nie dotyczą osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.  

  

4.  Uczestnicy Projektu, o których mowa w § 4 pkt. 1 muszą spełniać łącznie 

następujące warunki:  

1) Spełniać minimum jeden z punktów 1-3 § 4 ust.1 

2) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Reda. 

3) Nie posiadać komputera i dostępu do Internetu.  

4) Zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie. 
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III Proces rekrutacji 

§ 5 

1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo: 

1) Pierwszy etap obejmować będzie: 

a) powołanie zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy, Komisji Rekrutacyjnej  

b) nabór we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 

szkołami z terenu Gminy grupy potencjalnych Uczestników, spełniających 

kryteria określone w § 4 ust. 1 

2) Drugi etap obejmować będzie: 

a) weryfikację zgłoszeń do udziału w projekcie pod kątem spełnienia kryteriów 

opisanych w § 4 oraz kompletności i poprawności dokumentów 

rekrutacyjnych.  

b) utworzenie Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowej. 

c) poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału 

w Projekcje. 

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 40 Uczestników Projektu. 

3. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Miasto Reda, 

rodzic lub opiekun prawny ucznia dostarczając do 28 lutego 2014 r. dokumenty 

rekrutacyjne stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:  

1) Deklarację uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Projektu  

2) Formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego –  

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu 
3) Oświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku 

Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

(dot. osób niepełnosprawnych), Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu 
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4) Opinię MOPS-u (dotyczącą osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy 

społecznej)  

5) opinię szkoły, lub gminy o udzielanych stypendiach socjalnych (dotyczy dzieci i 
młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej)   

4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu zlokalizowanym 

w Urzędzie Miasta w Redzie, Referat Inwestycji Inżynierii Miejskiej i Ochrony 

Środowiska , ul. Pucka9, 84-240 Reda, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej 

miasta Redy – adres strony: www.reda.pl  

5.  Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie           

od 14 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. do godz. 1300 

  Miejsce składania dokumentów: 
Urząd Miasta Redy 
Referat Inwestycji Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska , ul. Pucka 9,  
84-240 Reda, pokój nr 1. Decyduje data wpływu. 

6. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.  

7. Kryteria punktowe oceny uczestników projektu, przyznawane będą dla gospodarstwa 
domowego wg 
następujących zasad: 
a) wysokość dochodu na osobę w rodzinie: 
- 456 – 623 zł/osobę– 1 punkt; 
- 350 – 456 zł/osobę – 2 punkty; 
- 250 – 350 zł/osobę – 4 punkty; 
- poniżej 250 zł/osobę – 6 punktów; 
b) za każdą osobę ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
(orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) lub 
orzeczeniem równoważnym; według orzecznictwa ZUS: osoby całkowicie niezdolne 
do pracy lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji), a także dzieci 
do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością bez orzeczenia stopnia 
niepełnosprawności – 1 punkt, 
c) za dziecko uczące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniające do 
uzyskania stypendium socjalnego - 1 punkt, 
d) gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – 1 punkt, 

http://www.reda.pl/
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e) gospodarstwo domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych – 1 punkt, 
f) osoba 50 +  1 punkt 
g) dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, spełniająca 
kryteria dochodowe – 1 punkt  

8. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń 
(poprawnie złożonych wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych). 

9. W przypadku, gdy do udziału w Projekcie zgłosi się mniej niż 40 uczestników – 
rekrutacja będzie prowadzona do momentu pozyskania wymaganej liczby 
uczestników. 

10. Nad prawidłowym przebiegiem wyboru będzie czuwać Komisja, o której mowa w § 9 
niniejszego Regulaminu. 

11. Uczestnicy projektu, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu, zostaną o tym 
powiadomieni pisemnie lub telefonicznie. 

12. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub 
wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba                
z listy rezerwowej. 

13.  O zakwalifikowaniu, bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik 
będzie poinformowany pisemnie.   

 
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 określającej warunki uczestnictwa w Projekcie. 

4. W przypadku braku możliwości technicznych instalacji Internetu danemu 

Uczestnikowi zostaje on automatycznie wykluczony z udziału w niniejszym 

Projekcie a na jego miejsce zostanie wybrana kolejna osoba z listy rezerwowej.   
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5. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu 

zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad 

zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.  

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika 

Projektu z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy 

rezerwowej. 

 

 

V Pozostałe postanowienia 
§7 

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

2. Gmina Miasto Reda 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.  

 


