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Regulamin uczestnictwa w projekcie pn: 
 

„Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem dla mieszkańców Gminy Puck” 
nr POIG.08.03.00-22-027/13-00 

 
 

§ 1. 
Informacje ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn: „Wykluczenie cyfrowe nie jest 

problemem dla mieszkańców Gminy Puck” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 
– 2013. 

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Puck. 
3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Puck, , ul. 10 Lutego 29, 84 – 100 Puck. 
4. Projekt przewiduje: 

a) zapewnienie dostępu do Internetu dla 75 gospodarstw domowych z Gminy Puck zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, 
b) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla 75 
uczestników projektu, 
c) przekazanie 75 uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii 
informacyjnych poprzez 8 szkoleń z obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości 
Internetu, 
d) uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców Gminy Puck poprzez realizację m.in. działań 
koordynacyjnych, 
e) rozwój osób dorosłych i dostęp do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodowej, 
społecznej i gospodarczej. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (85 % wydatków kwalifikowalnych) i Budżetu Państwa (15 % wydatków 
kwalifikowalnych). 

7. Projekt realizowany jest do 30 września 2015 r. 
8. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy 

do kompetencji koordynatora projektu. 
9. Regulamin zawiera: 

a) informacje ogólne, 
b) informacje o uczestnikach projektu, 
c) kryteria uczestnictwa w projekcie, 
d) zasady rekrutacji, 
e) prawa i obowiązki uczestnika projektu  
f) zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
g) postanowienia końcowe. 

§ 2. 
Uczestnicy projektu 
Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Puck. 
Grupy docelowe stanowić będą:  
a) osoby dorosłe/ gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - Grupa A, 
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b) osoby dorosłe/ gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych - Grupa B, 

c) 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 - Grupa C, 

d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub                   
z orzeczeniem równoważnym - Grupa D, 

e) rodziny zastępcze - Grupa E, 

f) rodzinne domy dziecka - Grupa F,  

g) samotni rodzice - Grupa G, 

h) osoby z grupy 50+ (powyżej 50 roku życia), których przeciętny miesięczny dochód brutto na 
osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych 
gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze 
Polskim przez Prezesa ZUS - Grupa H, 

i) dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (co najmniej z oceną dobrą,                
w przypadku dzieci uczących się w klasach 0-3 decydować będzie pozytywna opinia Szkoły),                
z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód brutto 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” - Grupa I . 

 
§ 3. 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby dorosłe/gospodarstwa domowe, dzieci                   
i młodzież ucząca się oraz osoby niepełnosprawne, które spełniają łącznie następujące warunki: 

a) Osoby dorosłe/gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej- Grupa A:  

1. Zamieszkują w Gminie Puck. 

2. Spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
pomocy społecznej: dochód na osobę w rodzinie lub osób samotnie gospodarujących nie 
przekracza obowiązującej miesięcznej stawki określonej przepisami. 

3. Nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. 

4. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

b) Osoby dorosłe/gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych- Grupa B: 

1. Zamieszkują w Gminie Puck. 

2. Są uprawnione do wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Spełniające kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych: 
dochód na osobę w rodzinie, zwiększony w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko 
niepełnosprawne nie przekracza obowiązującej miesięcznej stawki określonej przepisami.  

3. Nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. 

4. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 
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c)  Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
uprawniaj ącej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we 
współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej- Grupa C: 

1. Są uczniami placówek oświatowych i zamieszkują w Gminie Puck. 

2. Są uprawnieni do uzyskania stypendium socjalnego w danym roku szkolnym. 

3. Nie posiadają komputera i Internetu. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

d) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym- Grupa D: 

1. Zamieszkują w Gminie Puck. 

2. Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym/znacznym lub  
z orzeczeniem równoważnym/dzieci i młodzież do 16 roku życia zaliczone do osób 
niepełnosprawnych. 

3. Nie posiadają komputera i Internetu. 

4. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

e) Rodziny zastępcze - Grupa E: 

1. Zamieszkują w Gminie Puck.  

2. Nie posiadają komputera i Internetu. 

3. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

f) Rodzinne domy dziecka - Grupa F: 

1. Zamieszkują w Gminie Puck.  

2. Nie posiadają komputera i Internetu. 

3. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

g)  Samotni rodzice - Grupa G: 

1. Zamieszkują w Gminie Puck.  

2. Nie posiadają komputera i Internetu. 

3. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

4. Osiągany dochód nie przekracza kryterium uprawniającego do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego określonego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 
Nr 192 z dnia 7 września 2007 r., poz. 1378 z późn. zm.). 

h) Osoby z grupy 50+- Grupa H: 

1. Zamieszkują w Gminie Puck. 

2. Osoby z grupy 50+ (powyżej 50 roku życia), których przeciętny miesięczny dochód brutto na 
osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych 
gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze 
Polskim przez Prezesa ZUS. 
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3. Nie posiadają komputera i Internetu. 

4. Złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 

i) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce- Grupa I: 

1. Są uczniami placówek oświatowych i zamieszkują w Gminie Puck. 

2. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (co najmniej z oceną dobrą, w 
przypadku dzieci uczących się w klasach 0-3 decydować będzie pozytywna opinia Szkoły), z 
rodzin w których przeciętny miesięczny dochód brutto 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”. 

3. Nie posiadają komputera i Internetu. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie złożą w terminie deklarację uczestnictwa. 
 

§ 4. 
 

1. Każde gospodarstwo domowe może złożyć tylko 1 formularz zgłoszeniowy. 

 
§ 5. 

Zasady rekrutacji 

1. Pierwszym etapem rekrutacji jest powołanie zarządzeniem Wójta Gminy Puck  Komisji 
Rekrutacyjnej.  

2. Kolejny etap rekrutacji dotyczyć będzie wyłonienia przez Komisję Rekrutacyjną, 75 uczestników 
końcowych projektu, zgodnie z kryteriami działania 8.3 POIG. 

Działania rekrutacyjne obejmują:  

a) podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji poprzez zamieszczenie 
informacji w środkach masowego przekazu i punktach ogólnodostępnych na terenie Gminy, 

b) zebranie, w określonym terminie podanym w ogłoszeniu, formularzy zgłoszeniowych                 
i deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi dokumentami,  

c) weryfikację otrzymanych / złożonych dokumentów zgłoszeniowych, 

d) ustalenie końcowej listy uczestników tj. 75 gospodarstw domowych, które zostaną objęte 
projektem. 

3. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć: 

a) deklarację uczestnictwa – dot. Grupy A, B, C, D, E, F, G, H, I 

b) kserokopię dowodu osobistego– dot. Grupy A, B, C, D, E, F, G, H, I 

c) zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy) – dot. Grupy A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

d) zgodę właściciela lokalu na realizację działań Projektu (w przypadku, gdy Wnioskodawca nie 
jest właścicielem lokalu) (jeśli dotyczy) – dot. Grupy A, B, C, D, E, F, G, H, I 

e) zaświadczenie z GOPS - o pobieraniu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń                        
z funduszu alimentacyjnego lub zasiłku stałego – dot. Grupy A, B, G, H, I 

f) kserokopię decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium lub zasiłku szkolnego - dot. 
Grupy C 
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g) zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy w przypadku osoby pracującej lub oświadczenie  
o wysokości dochodów w przypadku osób pracujących dorywczo z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenie formularza zgłoszeniowego - dot. Grupy A, B, C, G, H, I 

h) w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne - dot. Grupy D 

i) kopię postanowienia właściwego Sądu Rejonowego o ustanowieniu rodziny zastępczej 
(oryginał do wglądu) - dot. Grupy E 

j) świadectwo wyników nauczania ucznia za rok poprzedzający dany rok szkolny / w przypadku 
dzieci uczących się w klasach 0-3 decydować będzie pozytywna opinia Szkoły (w przypadku 
uczniów klas 0 z nieudokumentowanymi wynikami za rok poprzedzający dany rok szkolny 
wymagane jest udokumentowanie wyników za ostatnie półrocze) oraz zaświadczenie o 
uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni – dot. Grupy I  

k) W przypadku gdy wnioskodawcą jest opiekun prawny właściwe postanowienie sądu – dot. 
Grupy D. 

4. W przypadku zakwalifikowania się (spełnienia kryteriów określonych w § 3) do udziału                
w projekcie większej liczby uczestników (powyżej 75), o zakwalifikowaniu decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 

5. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane. 

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

 
§ 6. 

 
Prawa i obowiązki uczestnika projektu. 

1. Każdy uczestnik wybrany do udziału w projekcie otrzyma w nieodpłatne użytkowanie: 
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 
- drukarkę atramentową, 
- zestaw do odbioru Internetu, 

oraz 
- konieczność uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie na jego budynku zestawu 
do odbioru Internetu. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie 
technicznym. 

5. Uczestnik w przypadku zakończenia udziału w projekcie, zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego 
sprzętu w stanie nie gorszym, ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji. 

6. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w Umowie 
uczestnictwa w projekcie. 

§ 7. 
 

Miejsce oraz termin składania formularzy zgłoszeniowych 

1. Termin rekrutacji uczestników projektu zostanie podany do publicznej wiadomości w ogłoszeniu. 

2. Miejsce składania formularzy zgłoszeniowych zostanie podane w ogłoszeniu. 

3. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 
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4. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do 
projektu. 

§ 8. 
 

Wyłączenia ze wsparcia w ramach projektu 

O udział w realizacji projektu nie mogą ubiegać się gospodarstwa, które: 

1. Posiadają na dzień złożenia formularza umowę na dostarczanie Internetu do gospodarstwa 
domowego z podmiotem świadczącym tę usługę, gdyż tym samym nie spełniają kryterium 
wykluczenia informatycznego. 

2. Członkowie gospodarstw domowych nie zameldowani na terenie Gminy Puck. 

3. Nie znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i ekonomicznej tzn. nie spełniają kryterium 
dochodowego uprawniającego do udziału w projekcie. 

 
§ 9. 

 
Zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko                   
w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział 
w projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód 
rezygnacji. 

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu w jego miejsce wchodzi kolejna osoba 
z listy rezerwowej. 

4. Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udział w projekcie w przypadku niespełnienia 
warunków, o których mowa w § 5 pkt 2 i 4. 

5. Uczestnicy projektu, którzy rezygnują z dalszego udziału w projekcie, zobowiązani są do zdania 
przekazanego całego sprzętu komputerowego do użytkowania w stanie nieuszkodzonym.    

 
§ 10. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Gminy Puck. 

2. Gmina Puck zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie. 

3. Nabór do projektu będzie jawny z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych. 

4. W czasie trwania projektu Gmina Puck zastrzega sobie możliwość dokonania ponownej oceny 
gospodarstwa domowego pod kątem przyjętych kryteriów uczestnictwa w projekcie.   

5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

6. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 


