
 
 

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach        

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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KOMUNIKAT 
 

w sprawie składania wniosków o bezpłatny komputer i  dost ęp do Internetu 
 
W terminie do dnia  15 września br. mieszkańcy Gminy Brańszczyk mogą składać wnioski do Urzędu 
Gminy w Brańszczyku o przyznanie im bezpłatnego komputera wraz z bezpłatnym dostępem do 
Internetu. 
Wiosną br. Gmina Brańszczyk złoŜyła do Władzy WdraŜającej Programy Unijne w Warszawie 
wniosek o dofinansowanie zadania „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy 
Brańszczyk w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”. Jego celem jest pomoc rodzinom o niskim 
statusie materialnym oraz osobom niepełnosprawnym, których nie stać na zakup komputera. 
 
W chwili obecnej trwają przygotowania do realizacji projektu - ruszyła akcja wypełniania przez 
zainteresowanych mieszkańców wniosków o przyznanie darmowego komputera wraz z 
oprogramowaniem i darmowym dostępem do Internetu. Razem z wnioskiem naleŜy złoŜyć 
oświadczenie o dochodach netto uzyskanych w miesiącu sierpniu br. (formularz oświadczenia 
dołączony do wniosku).  
Osoby niepełnosprawne lub teŜ wnioskodawca, w rodzinie którego występuje niepełnosprawny, 
powinny dodatkowo złoŜyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. 
 
Zarządzeniem Wójta Gminy Brańszczyk zostanie powołana Komisja, której zadaniem będzie 
wyłonienie spośród wnioskodawców ostatecznych odbiorców – 141 rodzin o niskim statusie 
materialnym oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Brańszczyk, które przez okres 8 lat korzystać 
będą z unijnego sprzętu. 
Wyniki swoich obrad Komisja przedstawi pod koniec miesiąca września 2009 roku.  
W miesiącu październiku komputery instalowane będą w domach ostatecznych odbiorców. Wtedy teŜ 
przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych szkoleń, z zakresu obsługi komputera i dostępu do 
Internetu, z ich udziałem. 
 
Zakupiony sprzęt zostanie opatrzony symbolami Unii Europejskiej oraz informacją o wsparciu 
przedsięwzięcia ze środków unijnych. Zaplanowany został regularny monitoring zarówno w postaci 
elektronicznej, jak i wizyt domowych u rodzin - w przypadku niewłaściwego wykorzystania przez 
uczestników projektu powierzonego sprzętu zostanie on przekazany innym osobom, które złoŜyły 
wniosek, a komputera nie otrzymały. 
 
Formularze deklaracji udziału w projekcie tj. formularz rekrutacji oraz oświadczenie o dochodach 
netto za miesiąc sierpień 2009r. dostępne są w Urzędzie Gminy w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 45, 
pokój nr 7 sekretariat (I piętro), jak równieŜ na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brańszczyku 
www.branszczyk.pl. 
 
Wnioski nale Ŝy składa ć w Urzędzie Gminy w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 45, pokój nr 7 
sekretariat (I piętro), do dnia 15 września 2009 roku. 
Szczegółowych informacji moŜna zasięgnąć pod numerem tel. 029 6794040 wew. 41 i 47. 
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