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Załącznik do zarządzenia Nr 400/13 
Wójta Gminy Korczyna 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE PN. „eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje” 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego 

 w ramach  działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” 

osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do Projektu  

„eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt ,,eKorczyna - Gmina stawiająca na 

innowacje” 

2) „Realizatorze” – należy przez to rozumieć Gminę Korczyna,  

3) „Uczestniku Projektu” – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do 

uczestnictwa w Projekcie, 

4) „Formularz zgłoszeniowy” – należy przez to rozumieć dokument będący podstawą do 

ubiegania się o udział w projekcie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

5) „Gospodarstwie domowym” – należy przez to rozumieć zespół osób spokrewnionych 

lun niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.  
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II. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

§ 3 

1. W projekcie wezmą udział jednostki organizacyjne Gminy Korczyna, które zostały 

wytypowane przed przystąpieniem do Projektu i uwzględnione we wniosku o 

dofinansowanie, a także 149 Uczestników Projektu (gospodarstwa domowe), 

którzy zostaną wyłonieni w procesie rekrutacyjnym.  

 

2. Do procesu rekrutacyjnego mogą przystąpić: 

a) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, z których do 

wsparcia zostanie wytypowanych 19 gospodarstw. 

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane gospodarstwa domowe o 

najniższych dochodach netto. W przypadku takich samych dochodów kolejnym 

kryterium będzie liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym, według 

zasady premiowania gospodarstw domowych z większą liczbą osób 

wchodzących w skład gospodarstwa domowego. 

   

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, z których 

wytypowanych zostanie ogółem 130 gospodarstw, w tym: 

 dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i 

społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych – 

wytypowanych zostanie 30 gospodarstw.  

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane gospodarstwa domowe z 

większą liczbą dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do pobierania 

stypendium socjalnego. W przypadku takiej samej liczby dzieci i młodzieży 

uprawnionej do pobierania stypendium socjalnego kolejnym kryterium 

będzie wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie, według zasady 

premiowania gospodarstw domowych o niższym dochodzie.  

  

 dzieci i młodzież uzyskująca wysokie wyniki w nauce – wytypowanych 

zostanie 20 gospodarstw. 
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W tej grupie docelowej kwalifikowane będą gospodarstwa domowe, w 

których zamieszkują dzieci i młodzież uczącą się w klasach 4 – 6 szkoły 

podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszej 

kolejności zostaną zakwalifikowane gospodarstwa domowe, w których 

zamieszkują dzieci i młodzież uzyskująca wysokie wyniki w nauce 

stosując zasadę pierwszeństwa dla uczniów z wyższymi wynikami, jednak 

średnia wyników w nauce uzyskanych na zakończenie ostatniego roku 

szkolnego nie może być niższa niż 4,0. W przypadku uzyskania takich 

samych wyników w nauce przez dzieci i młodzież, kolejnym kryterium 

będzie wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie, według zasady 

premiowania gospodarstw domowych o niższych dochodach. 

 

 osoby z grupy 50+, z których do wsparcia zostanie wytypowanych 70 

osób. 

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną gospodarstwa domowe, 

w których zamieszkują osoby w wieku powyżej 50 lat, stosując zasadę 

pierwszeństwa dla większej liczby osób powyżej 50 roku życia 

zamieszkujących w tym samym gospodarstwie domowym. W przypadku 

takiej samej liczby osób powyżej 50 roku życia zamieszkujących w tym 

samym gospodarstwie domowym kolejnym kryterium będzie wysokość 

dochodu netto na osobę w rodzinie, według zasady premiowania 

gospodarstw domowych o niższym dochodzie. 

      

 osoby z grupy 50+ posiadające orzeczenie o niepełnosprawności 

wskazujące stopień upośledzenia lekki, umiarkowany lub znaczny, z 

których do wsparcia zostanie wytypowanych 10 osób. 

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną gospodarstwa domowe, 

w których zamieszkują osoby w wieku powyżej 50 roku życia, posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. 

orzekania o niepełnosprawności lub podmiot równoważny. Kolejnym 

kryterium będzie wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie, według 

zasady premiowania gospodarstw domowych o niższym dochodzie. 
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3. Uczestnicy Projektu, o których mowa w § 3 ust. 1 muszą spełnić dodatkowo 

następujące warunki:  

1) posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Korczyna, 

2) nie posiadać komputera i dostępu do Internetu, 

3) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

 

 

III. Proces rekrutacyjny 

§ 4 

Rekrutacja uczestników projektu, o których mowa w § 3 ust. 1 przebiegać będzie 

następująco:  

1) powołanie Komisji Rekrutacyjnej przez Wójta Gminy Korczyna, której skład zostanie 

określony odrębnym zarządzeniem wójta,  

2) nabór wniosków – osoby zainteresowane powinny złożyć wniosek na formularzu 

zgłoszeniowym, który będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Korczyna, Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie, a także na stronie internetowej 

www.korczyna.pl  

Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego formularza 

zgłoszeniowego. 

Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w dniach od 

25.11.2013 – 20.12.2013 w Urzędzie Gminy Korczyna, ul. Rynek 18A, 38-420 

Korczyna, pok. nr 17. 

Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Gminy Korczyna.  

Niekompletne dokumenty rekrutacyjne oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu 

nie będą rozpatrywane. 

3) wyselekcjonowanie grupy potencjalnych Uczestników Projektu spełniających kryteria 

określone w § 3 ust. 2 i 3. 

4) utworzenie listy Uczestników Projektu oraz listy rezerwowej, 

5) pozytywna weryfikacja warunków technicznych przeprowadzona przez firmę 

wykonującą instalację – po konsultacji z Gminą Korczyna będzie podejmowana 

ostateczna decyzja o dopuszczeniu uczestnika do udziału w projekcie, 

6) pisemne poinformowanie uczestników Projektu o zakwalifikowaniu (od decyzji 

odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie). 

http://www.korczyna.pl/
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7) podpisanie z Uczestnikami Projektu umowy na użytkowanie sprzętu. Projekt umowy 

stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

IV. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

§ 5 

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 musi mieć formę pisemnego oświadczenia i 

zawierać powód rezygnacji. 

3. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia 

nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Regulamin lub umowie. 

4. 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.  

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie 

na jego miejsce może zostać wpisana kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 6 

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

2. Gmina Korczyna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.  

4. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w 

umowie. 

5. Rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do 

Wójta Gminy Korczyna. 

 

 

 

…......................................................... 

                                                                                    data i podpis  

 


