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§ 1.
Informacje ogólne
1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  projekcie  pt.  „Internet  szansą 
wszechstronnego  rozwoju  mieszkańców  Gminy  Brańszczyk”  w  ramach  działania  8.3. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu– eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne  –  zwiększenie  innowacyjności  gospodarki”  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Projekt realizowany jest przez: Gminę Brańszczyk.
3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45,
07-221 Brańszczyk, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie.
4. Projekt stwarza możliwość otrzymania bezpłatnego komputera oraz uzyskanie bezpłatnego 
dostępu  do  Internetu  wraz  z  bezpłatnym przeszkoleniem w zakresie  obsługi  komputera  i 
korzystania z Internetu rodzinom o niskim statucie materialnym, osobom niepełnosprawnym z 
terenu Gminy Brańszczyk.
5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
6.  Udział  w  projekcie  jest  bezpłatny  a  koszty  pokrywane  są  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Gminy Brańszczyk.
7. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 31 sierpnia 2009r. do dnia 30 listopada 2012 r.
8. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie
należy do kompetencji  Gminy Brańszczyk.

§ 2.
Uczestnicy projektu
Projekt  skierowany jest  do rodzin zamieszkałych na terenie  Gminy Brańszczyk, o niskim 
statucie materialnym, osób niepełnosprawnych.

§ 3.
Kryteria uczestnictwa w projekcie
Projekt skierowany jest do rodzin, które spełniają łącznie poniższe warunki:
1.  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające  do  otrzymania 
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
2.  gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające  do  otrzymania 
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
3. 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,
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4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
z orzeczeniem równoważnym,
5. posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Brańszczyk,
6. nie posiadają komputera i Internetu
7. miejsce ich zamieszkania jest w zasięgu dostępu do Internetu, oferowanego przez
operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu.

§ 4.
Zasady rekrutacji
1. Pierwszym etapem rekrutacji są działania informacyjne, we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brańszczyku oraz dyrektorami placówek oświatowych, 
mające na celu wyłonienie osób zainteresowanych projektem.
2. Działania rekrutacyjne obejmują:
-przekazanie   wszystkim  zainteresowanym  osobom  deklaracji  udziału  w  projekcie  oraz 
formularza rekrutacji wraz z oświadczeniem o dochodach netto za miesiąc sierpień 2009r. 
pozwalającego na ocenę i weryfikację pozostałych kryteriów uczestnictwa w projekcie,
- zebranie deklaracji udziału, formularzy rekrutacji oraz oświadczenia o dochodach netto za 
miesiąc sierpień  2009r. w terminie  do dnia 15 września 2009r., weryfikację otrzymanych 
zgłoszeń i ustalenie ostatecznej listy uczestników projektu.
3.  W przypadku kwalifikowania  się  do  udziału  w  projekcie  większej  liczby  uczestników 
(powyżej  141),  w  pierwszej  kolejności  zakwalifikowane  zostaną  osoby  z  najniższym 
dochodem na osobę w rodzinie a pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej.
4. Działania rekrutacji prowadzone będą przez Komisję, powołaną stosownym zarządzeniem
Wójta Gminy Brańszczyk.
6. Wybrane, w toku rekrutacji, osoby do udziału w projekcie, będą sprawdzane w kolejnym 
latach pod kątem spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 .
W przypadku,  kiedy  dana  osoba  nie  będzie  spełniać  danego kryterium,  kończy udział  w 
projekcie, a w jej miejsce kwalifikuje się osoba wybrana w kolejnym procesie rekrutacji.

§ 5.
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Każdy uczestnik wybrany do udziału w projekcie otrzyma bezpłatnie:
zestaw komputerowy oznakowany logiem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Unii  Europejskiej  i  Gminy  Brańszczyk  wraz  z  oprogramowaniem,  zestaw  do  odbioru 
Internetu, możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów i korzystania 
z Internetu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z ich 
przeznaczeniem.
3.  Uczestnik wskaże miejsce i  wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie w jego budynku 
zestawu do odbioru Internetu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie 
technicznym oraz ponoszenia kosztów jego eksploatacji.
5. Uczestnik w przypadku zakończenia udziału w projekcie (ze swojej winy) zobowiązuje się 
do  zwrotu  otrzymanego  sprzętu  w  stanie  nie  gorszym  ponad  zużycie  wynikające  z 
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prawidłowej  eksploatacji.  Szczegóły  dotyczące  praw  i  obowiązków  uczestnika  projektu 
określone zostaną w umowie dzierżawy.

§ 6.
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 projektu kończy w nim udział w przypadku niespełnienia kryterium, o którym 
mowa w § 3.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.
2. Gmina Brańszczyk zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Brańszczyk, dn. 31 sierpnia 2009r.  Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul
/miejscowość, data/ /podpis osoby zatwierdzającej


