Załącznik nr1
Do Zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia nr 86 z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Internet - świ@t w twoim domu”
z dnia ………………………………………. 2013 roku

Postanowienia ogólne
§1
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Internet - świ@t w twoim domu”, zwany dalej
regulaminem określa warunki procesu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: „Internet - świ@t
w twoim domu”, realizowanego w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- e-Inclusion”, 8 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
gospodarki”. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
PODSTAWY PRAWNE

1.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (D. U z 2011r . Nr 127, poz.721 z późniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: z 2009r. Dz. U. Nr 175,
poz. 1362 z późniejszymi zmianami);
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: z 2004r. Dz. U. Nr 256
poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
5. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.)
6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2009r. Nr 84
poz. 712);
7. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października
2007 r.
8. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego, Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013;
9. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późniejszymi zmianami);
10. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-096/12 Projektu „Internet - świ@t w twoim
domu”

2.
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Definicje
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o;
1) projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn.: „Internet - świ@t w twoim domu”,
realizowany w ramach Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”, 8 Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2) beneficjencie - należy przez to rozumieć Gminę Miasta Toruń;
3) beneficjencie ostatecznym - należy przez to rozumieć uczestnika projektu reprezentującego
gospodarstwo domowe - zakwalifikowanego do uczestnictwa w projekcie, korzystającego ze
wsparcia oferowanego w ramach projektu;
4) partnerze projektu - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM” z siedzibą w Toruniu przy
ul. Żółkiewskiego 37/41;
5) MOPR - należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu przy
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
6) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych lub
niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących; gospodarstwa
domowe wyodrębnia się spośród ludności zamieszkałej w mieszkaniach (bez obiektów
zbiorowego zakwaterowania); wśród gospodarstw domowych wyróżniamy jednoosobowe
i wieloosobowe (2 i więcej osobowe), a także rodzinne i nierodzinne;
7) reprezentancie gospodarstwa - pełnoletnia osoba fizyczna, która reprezentuje gospodarstwo
domowe w skład którego wchodzą wspólnie mieszkające i gospodarujące osoby
spokrewnione lub niespokrewnione;
8) kandydacie - należy rozumieć gospodarstwo domowe, w imieniu którego reprezentant
gospodarstwa aplikuje do uczestnictwa w projekcie i który złożył wypełniony formularz
zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z innymi niezbędnymi załącznikami oraz każdy podmiot
składający formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie pn.: „Internet - świ@t w twoim
domu”
9) naborze - należy rozumieć zebranie przez komisję rekrutacyjną dokumentów rekrutacyjnych od
kandydatów;
10) rekrutacji - należy przez to rozumieć działania mające na celu zebranie dokumentów
rekrutacyjnych od kandydatów i wyłonienie z nich beneficjentów ostatecznych;
11) Zespół ds. realizacji i trwania projektu - należy przez to rozumieć wskazane zarządzeniem
Prezydenta Miasta Torunia osoby których celem jest realizacja i nadzór nad projektem
12) komisji rekrutacyjnej - zespół osób powołanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia,
których zadaniem będzie przeprowadzenie naboru beneficjentów ostatecznych i utworzenie
listy rezerwowej
13) formularzu zgłoszeniowym - należy przez to rozumieć dokument stanowiący podstawę do
ubiegania się o udział w projekcie;
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14) liście rezerwowej - należy przez to rozumieć listę kandydatów, których wnioski zostały
pozytywnie ocenione przez zespół ds. naboru i z której będą powoływani uczestnicy projektu;
15) dostęp do Internetu - należy przez to rozumieć możliwość korzystania z szerokopasmowego
przyłącza internetowego, zainstalowanego w miejscu prowadzenia gospodarstwa domowego;
16) regulaminie naboru do projektu - należy przez to rozumieć dokument w wersji papierowej
oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną, regulującą zasady ubiegania się o udział
w projekcie;
17) kryterium dochodowe - należy przez to rozumieć dochody, o których mowa w regulaminie lub
przepisach powszechnie obowiązujących na dzień zakończenia naboru lub naboru
uzupełniającego.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Informacje o projekcie
§3
Projekt pn.: „Internet - świ@t w twoim domu” realizowany jest przez Gminę Miasta Toruń.
Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw domowych
z terenu miasta Torunia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji
ekonomicznej lub z powodu niepełnosprawności.
Grupę docelową projektu stanowią:
− osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym – 110 osób,
− dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania
wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej – 50 osób,
− gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu z zakresu pomocy społecznej – 40 osób.
Beneficjent będzie sprawował nadzór nad realizacją celów projektu.
Beneficjent będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie jego trwałości oraz
dokumentujące proces ewaluacji.
Trwałość projektu - uczestnictwo w projekcie, wynosi 5 lat od momentu zakończenia
planowanego terminu jego realizacji tj. nie krócej niż do 31 maja 2020 roku.
Biuro projektu mieści się w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Torunia
Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (85%), budżetu państwa (15%).

Cele projektu
§4
Głównym celem projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 gospodarstw
domowych na terenie miasta Torunia, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej
sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
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Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:
1.
2.

3.
4.

1.
1)

2)
3)

4)

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem poprzez zapewnienie
bezpłatnego Internetu 200 BO na terenie Torunia,
wyposażenie 200 beneficjentów ostatecznych objętych projektem w sprzęt niezbędny do
korzystania z Internetu (zestawy komputerowe wraz z dodatkowym wyposażeniem dla
niepełnosprawnych),
wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do Internetu poprzez nabycie
odpowiednich urządzeń umożliwiających obsługę komputera,
podnoszenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Korzyści beneficjenta ostatecznego
§5
Każdy beneficjent ostateczny:
zostanie wyposażony w komputer stacjonarny z monitorem w konfiguracji umożliwiającej
wykorzystanie go do przeglądania zasobów Internetu oraz edycji tekstu;
otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu do dnia 31 maja 2020 roku;
uzyska prawo do szkolenia dla jednej osoby, z gospodarstwa domowego, z zakresu podstaw
obsługiwania komputera i wykorzystania go do przeglądania zasobów Internetu oraz edycji
tekstu co oznacza, że zostanie przeszkolona osoba reprezentująca gospodarstwo domowe.
osoby niepełnosprawne zostaną objęte specjalistycznym szkoleniem przewidzianym
w projekcie.

Warunki uczestnictwa w Projekcie
§6
1. Beneficjentem ostatecznym może zostać kandydat spełniający przynajmniej jedno z kryteriów
dopuszczających do udziału w projekcie:
1) kandydat reprezentujący gospodarstwo domowe spełniające warunki do korzystania z systemu
pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), którego dochód :
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł;
2) kandydat będący uczniem, pobierającym stypendium socjalne w roku szkolnym 2012 – 2013
zgodnie z art. 90 d ust.7 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004
roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł;
3) osoba niepełnosprawna legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym, której przeciętny miesięczny dochód
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w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie
przekracza kwoty:
a) 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ustalona w oparciu o ostatni Komunikat Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w
czwartym kwartale 2012 roku ( MP z 19 lutego 2013 r. – przeciętne wynagrodzenie w czwartym
kwartale 2012 roku – 3.690,30 zł.). Dochód osoby w rodzinie nie może przekroczyć : 1.845, 15 zł
netto. Dochód osoby samotnej nie może przekroczyć : 2.398,70 zł netto.
2. Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące warunki:
1) spełniać minimum jeden z warunków uczestnictwa w projekcie, opisanych w § 6 ust. 1
niniejszego regulaminu;
2) posiadać, od dnia złożenia formularza zgłoszenia uczestnictwa w projekcie do dnia
31 maja 2020 r., stały lub czasowy adres zameldowania na terenie miasta Torunia;
3) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie;
4) na dzień złożenia formularza zgłoszenia nie mogą posiadać komputera i dostępu do Internetu;
5) złożyć poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (załącznik
nr 1a-c do Regulaminu) wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami;
6) podpisać umowę uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu) i przestrzegać
zawartych w niej postanowień;
7) zapewnić trwałość projektu tj. uczestnictwo w projekcie, wykorzystywanie powierzonego mu
sprzętu i dostępu do Internetu zgodnie z niniejszym regulaminem, nie krócej niż do dnia
31 maja 2020 roku;
8) zamieszkiwać w miejscu, gdzie możliwa będzie instalacja sprzętu teleinformatycznego;
9) udostępnić lokal, w którym będzie zainstalowany sprzęt komputerowy ekipie instalatorów,
którzy zostaną wyłonieni przez Gminę Miasta Toruń w przetargu;
10) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji projektu.
3. Kwoty określające poziom dochodu uprawniający do uczestnictwa w projekcie mogą ulec
zmianie, w przypadku gdy zmienią się przepisy prawa.
Proces rekrutacji
§7
1. Nabór kandydatów do uczestnictwa w projekcie przeprowadzony zostanie od dnia 2 maja 2013
roku do dnia 31 maja 2013 roku.
2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 200 beneficjentów ostatecznych gdzie:
1) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym to 110 osób,
2) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania
wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej to 50 osób,
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gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu z zakresu pomocy społecznej to 40 osób.
Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:
1) pierwszy etap będzie obejmował:
a) nabór dokumentów rekrutacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
(MOPR) oraz Partnera projektu - Stowarzyszenie JESTEM ;
b) powołanie komisji rekrutacyjnej - Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia.
2) Drugi etap będzie obejmował:
a) weryfikację dokumentacji złożonej do udziału w projekcie pod kątem spełnienia
kryteriów opisanych w § 6 oraz jej kompletności i poprawności;
b) utworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej;
c) poinformowanie osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;
d) podpisanie umowy uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie
z beneficjentami ostatecznymi Projektu.
Dokumenty złożone przez kandydatów zostaną poddane ocenie przez komisję rekrutacyjną pod
kątem:
1) zgodności z zapisami regulaminu;
2) kompletności i poprawności zawartych w nich informacji.
Formularze zgłoszeniowe kandydatów ocenione negatywnie zostaną odrzucone z procesu
rekrutacji.
Z formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie, komisja rekrutacyjna ustali listę
beneficjentów ostatecznych oraz listę rezerwową.
Komisja rekrutacyjna z listy wyłoni i zatwierdzi listę beneficjentów ostatecznych według
następujących reguł:
1) w przypadku, gdy liczba kandydatów z listy jest mniejsza lub równa ilości dostępnych
zestawów komputerowych, to wszyscy kandydaci z listy staną się potencjalnymi
beneficjentami ostatecznymi;
2) w przypadku, gdy liczba kandydatów z listy przekroczy ilość dostępnych zestawów
komputerowych:
a) na listę beneficjentów ostatecznych zostaną wpisani kandydaci, którzy otrzymali
pozytywną rekomendację ,
b) jeżeli kandydaci otrzymają pozytywną rekomendację, o kolejności wpisania na listę
beneficjentów ostatecznych decydować będzie kolejność złożenia zgłoszenia,
c) pozostali kandydaci zostaną ujęci na liście rezerwowej;
3) w przypadku rezygnacji lub skreślenia kandydata z listy beneficjentów ostatecznych na listę
beneficjentów ostatecznych zostanie wpisany kolejny kandydat z listy rezerwowej zgodnie
z regułami określonymi w ust. 7 pkt. 2.
Rozpatrywane będą jedynie dokumenty rekrutacyjne posiadające pozytywną opinię odpowiednio
MOPR-u lub Partnera projektu.
Komisja rekrutacyjna lub pracownicy MOPR i Partnera projektu, mogą przeprowadzić
indywidualne rozmowy z kandydatami celem uzyskania dodatkowych wyjaśnień odnośnie
3)

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
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złożonych dokumentów w procesie rekrutacji.
10. Beneficjent ma prawo odmówić udziału w projekcie kandydatowi w sytuacji, gdy zamieszkuje on
w miejscu, w którym instalowany sprzęt komputerowy znajdowałby się poza zasięgiem sieci
Internet operatora obsługującego beneficjentów ostatecznych projektu.
11. Kandydaci z listy rezerwowej, którzy nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie
mogą zostać beneficjentami ostatecznymi w sytuacji, gdy inny beneficjent ostateczny zrezygnuje,
bądź zostanie skreślony z listy beneficjentów ostatecznych.
12. W przypadku niewystarczającej liczby osób kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie
przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór do wyczerpania wszystkich jednostek sprzętu
teleinformatycznego.
13. Formularze, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
14. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu.
15. Nie będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe do Projektu przesłane drogą elektroniczną lub
faksem.
16. Kandydaci ubiegający się o uczestnictwo w projekcie wyszczególnieni w § 6 ust. 1 pkt 1,2 i 3
niniejszego regulaminu dokumenty uczestnictwa w projekcie mogą odbierać do wypełnienia
i składać:
1) dzieci i młodzież oraz gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 40c w Toruniu
tel. 56 65-08-565
56 65-08-566
56 64-50-988
2) osoby niepełnosprawne w
JESTEM Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym
Wsparcia
ul. Żółkiewskiego 37/41 w Toruniu
tel. 56 659 85 25 w. 170
510 135 968
§8
1. Zgłoszenia kandydata do projektu dokonuje osoba pełnoletnia, mieszkaniec miasta Torunia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo pełnomocnik reprezentujący kandydata,
dostarczając formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi do niego dokumentami zgodnie
z załącznikami do regulaminu tj.:
1) formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie „Internet - świ@t w twoim domu” wraz
z wymaganymi załącznikami wskazanymi w formularzu:
a) kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości poświadczonego za
zgodność z oryginałem przez MOPR lub partnera projektu,
b) deklarację uczestnictwa a projekcie,
c) dokument uprawniający pełnomocnika do reprezentowania kandydata (jeśli dotyczy),
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2.

3.
4.

5.

d) zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
e) w przypadku osób niepełnosprawnych - kserokopia ważnego orzeczenia o znacznym albo
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego - zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami) –
oryginał do wglądu,
f) w przypadku osób uczących się:
− decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego w roku szkolnym 2012/2013,
− kserokopie legitymacji szkolnych dzieci realizujących obowiązek szkolny i pobierających
naukę w szkołach ponad gimnazjalnych – oryginały do wglądu,
− kserokopia ważnego dowodu osobistego – oryginał do wglądu, a w przypadku gdy Kandydat
jest osobą niepełnoletnią kserokopia dowodu osobistego osoby reprezentującej interesy
dziecka tj. kserokopia dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego dziecka lub jego
opiekuna prawnego;
g) decyzja MOPR przyznająca pomoc w ramach pomocy społecznej uzyskanej w okresie
ostatniego półrocza przed złożeniem aktualnego formularza,
h ) w przypadku osób niezatrudnionych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia, niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie
Pracy (dot. wszystkich członków gospodarstwa domowego, którzy ukończyli 18 lat i nie
kontynuują nauki) oraz osiąganych dochodach
2) oświadczenie – zgoda na instalację anteny oraz przyłącza,
3) oświadczenie o wysokości dochodów,
4) zaświadczenie o dochodach,
5) rekomendacja do udzielenia wsparcia,
6) oświadczenie – zgoda na instalację przyłącza,
7) zaświadczenie o czasowym meldunku (jeśli dotyczy),
8) w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania pomocy
w ramach projektu „Internet - świ@t w twoim domu” wymagają potwierdzenia innymi
dokumentami niż w/w, komisja rekrutacyjna, MOPR lub Partner projektu mogą domagać się
dostarczenia takiego dokumentu.
Wykaz i wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne w placówkach Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Toruniu i Partnera projektu, na stronach internetowych Urzędu Miasta
Torunia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Partnera projektu.
Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego formularza
zgłoszeniowego uczestnictwa w projekcie.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami należy
dostarczyć osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 31 maja 2013 roku do godz. 15:00 do
placówek MOPR w Toruniu, oraz stowarzyszenia „JESTEM” - w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Internet - świ@t w twoim domu””.
Niekompletne dokumenty rekrutacyjne przekazywane osobiście i przesłane pocztą nie będą
przyjmowane.
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1.

2.
3.
4.

5.
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Jeżeli dana część formularza zgłoszeniowego nie dotyczy kandydata, to należy wpisać „nie
dotyczy".
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie kandydat będzie poinformowany telefonicznie lub
pocztą, dodatkowo lista beneficjentów ostatecznych zostanie zamieszczona na tablicach ogłoszeń
w placówkach MOPR oraz stronach internetowych Urzędu Miasta Torunia i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani, mogą w terminie 3 dni od zakończenia naboru
wystąpić do komisji rekrutacyjnej o przeprowadzenie ponownej weryfikacji wniosku.
Dane zawarte w przedkładanych dokumentach zostaną zweryfikowane w celu sprawdzenia
poprawności zawartych w nich danych.
Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie
§9
Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku
wystąpienia tzw. siły wyższej, która uniemożliwiają dalszy udział beneficjenta ostatecznego
w projekcie (zgon, zmiana miejsca zamieszkania, poprawa sytuacji materialnej, stopień
niepełnosprawności, inne).
Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać
powód rezygnacji.
Beneficjent ostateczny zostanie wykluczony z udziału w projekcie w przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania zobowiązań określonych w regulaminie lub zapisanych w umowie.
Beneficjent ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualną utratę lub zniszczenie
sprzętu z jego winy. W razie zniszczenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym zostaje
wykluczony z udziału Projektu.
W przypadku gdy rozwiązanie umowy nastąpi z winy Beneficjenta ostatecznego, Gmina ma
prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 1% wartości przekazanego zestawu
komputerowego.
W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub upływu terminu użyczenia wskazanego w umowie,
beneficjent ostateczny zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym
ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji, bez wezwania, w terminie 7 dni.
Sprzęt należy przekazać do Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia.
W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu. Gminie przysługuje prawo obciążenia Beneficjenta
ostatecznego karą umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.
W przypadku rezygnacji lub wykluczenia beneficjenta ostatecznego z udziału w projekcie w jego
miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej lub rekrutacji dodatkowej.
Przez cały okres trwania Projektu, właścicielem przekazanego beneficjentowi ostatecznemu
sprzętu komputerowego, pozostaje Gmina Miasta Toruń.
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Uprawnienia i obowiązki
§10
1. Beneficjent ostateczny jest uprawniony do otrzymania bezpłatnego dostępu do Internetu wraz ze
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem standardowym.
2. Przekazanie w użyczenie sprzętu komputerowego nastąpi po zakończeniu procesu rekrutacji.
3. Beneficjent ostateczny, zobowiązany jest do uczestniczenia w szkoleniach związanych
z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz potwierdzenia swojej
obecności na liście obecności. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w szkoleniu.
Beneficjent Ostateczny ma obowiązek zgłosić to najpóźniej 3 dni przed szkoleniem, pod rygorem
wykluczenia z Projektu.
4. Beneficjent ostateczny (w przypadku niepełnoletniego dziecka - jego rodzic lub opiekun prawny,
który wystąpił z wnioskiem) ma obowiązek odbycia szkoleń z zakresu obsługi komputera
i Internetu i pobrania bezpłatnych materiałów szkoleniowych.
5. W przypadku kiedy beneficjentem ostatecznym jest członek gospodarstwa domowego, do
odbycia szkolenia beneficjent ostateczny może wyznaczyć członka gospodarstwa domowego,
który:
1) ukończył 13 rok życia,
2) posiada umiejętności wystarczając do obsługi komputera i odbycia szkolenia,
3) posiada stan zdrowia umożliwiający dotarcie do miejsca szkolenia i odbycia cyklu szkoleń.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentów do naboru, przejazdem na szkolenia
pokrywa beneficjent ostateczny.
7. W przypadku, udziału w szkoleniach osoby niepełnoletniej, opiekun prawny zapewni opiekę
w drodze na szkolenie i w drodze powrotnej.
8. Beneficjent ostateczny jest zobowiązany do wypełniania ankiet w czasie trwania projektu.
9. Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do udostępniania sprzętu na żądanie realizatora w celu
jego serwisowania i modernizacji oraz przeprowadzenia kontroli.
10. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do nie wnoszenia roszczeń wynikających z uczestnictwa
w projekcie (m.in. sam ponosi koszt energii elektrycznej zużytej na zasilanie powierzonego
sprzętu komputerowego, nie może rościć żadnych innych praw, które jednoznacznie nie wynikają
z regulaminu).
11. Beneficjent ostateczny wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie w jego
budynku mieszkalnym instalacji urządzeń odbiorczych Internet wraz z zestawem
komputerowym.
12. Beneficjent ostateczny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za
pośrednictwem łącza internetowego, w tym za naruszenie obowiązującego prawa, oraz m.in.
zobowiązany do:
1) eksploatacji i obsługi sprzętu zgodnie z przeznaczeniem,
2) przestrzegania legalności oprogramowania,
3) zabronione jest ściąganie plików z Internetu, które są chronione prawami autorskimi, w tym
w szczególności plików muzycznych i filmowych.
13. Beneficjent zastrzega sobie prawo blokowania łącza w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa
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za jego pośrednictwem oraz braku realizacji zapisów niniejszego regulaminu i umowy.
Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu
w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów ich eksploatacji.
Beneficjent ostateczny w przypadku zakończenia udziału w projekcie (ze swojej winy)
zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie
wynikające z prawidłowej eksploatacji. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika
projektu określone zostaną w umowie uczestnictwa w projekcie.
Beneficjent ostateczny, któremu zostanie użyczony sprzęt komputerowy, odpowiada materialnie
za wszelkie uszkodzenia sprzętu nie wynikające z jego wad fabrycznych i prawidłowego
użytkowania.
Beneficjent ostateczny ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualną utratę lub zniszczenie
sprzętu z jego winy. W razie zniszczenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym zostaje
wykluczony z udziału Projektu.
Beneficjent ostateczny jest zobowiązany nie zbywać, nie użyczać ani w innej formie nie
przekazywać otrzymanego, w ramach projektu, sprzętu teleinformatycznego, na rzecz osób
trzecich.
Beneficjent ostateczny nie może bez pisemnej zgody beneficjenta przenosić, w inne miejsce
zamieszkania otrzymanego w ramach projektu sprzętu komputerowego.
Beneficjent ostateczny nie jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, z wykorzystaniem użyczonego w ramach projektu
sprzętu komputerowego.
Beneficjent ostateczny nie może usuwać, z otrzymanego w ramach projektu sprzętu
komputerowego, oznakowania mówiącego o źródłach dofinansowania projektu, tj.: logotypów
Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Beneficjent ostateczny jest zobowiązany poinformować Gminę Miasta Toruń lub Partnera
projektu Stowarzyszenie „JESTEM” o okolicznościach mających wpływ na możliwość
uczestnictwa w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania).
Beneficjent ostateczny jest zobowiązany do udzielania informacji wszelkim instytucjom
prowadzącym monitoring realizacji projektu.
Szczegóły dotyczące praw i obowiązków beneficjenta ostatecznego projektu określone zostaną
w umowie uczestnictwa w projekcie oraz regulaminie użytkowania zestawu komputerowego,
które stanowią załącznik do regulaminu.
Pozostałe postanowienia
§11
Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego
Regulaminu, regulaminu użytkowania zestawu komputerowego oraz umowy uczestnictwa
w projekcie. Akceptacja postanowień regulaminu wyraża się poprzez złożenie podpisów
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w Umowie uczestnictwa w projekcie.
Regulamin obowiązuje od dnia podpisania do ustania skutków z niego wynikających, nie
wcześniej niż do upływu okresu trwałości projektu.
Gmina Miasta Toruń zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
Zasada wyrażona w ust. 4 dotyczy także ewentualnych kolejnych naborów uzupełniających.
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