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Słowo wstępne

Internet w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej  powszechny. Wykorzystujemy go  

w  codziennym  życiu:  w  pracy,  przy  nauce,  w  celu  załatwienia  urzędowych  spraw,  dla

rozrywki,  komunikowania  się  za  jego  pośrednictwem  z  innymi.  Internet  stał  się  już

narzędziem tak ważnym, że mówi się o wykluczeniu cyfrowym w stosunku do tych, którzy

nie mają dostępu do zasobów globalnej sieci.

Projekt  „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie” realizowany jest  na

podstawie  umowy  nr  POIG.08.03.00-28-085/12  zawartej  w  dniu  18.12.2012  r.  

z Władzą Wdrażająca Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię Europejską

w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  realizowany  

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  na  lata  2007-2013,  Oś

Priorytetowa  8  Społeczeństwo  Informacyjne  –  zwiększanie  Innowacyjności  Gospodarki,

Działanie  8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Głównym celem jest zgodne zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu osobom

zagrożonym  wykluczeniem  cyfrowym  z  powodu  trudnej  sytuacji  materialnej  lub

niepełnosprawności zamieszkujących gminę Braniewo.

W  ramach  projektu   zakupionych  zostanie  138  komputerów  wraz  z  niezbędnym

oprogramowaniem  i  13  drukarkami,  a  także  dostarczony  szerokopasmowy  Internet  do

wszystkich użytkowników zakupionego sprzętu.

Wartość projektu to 1.027.493,10 zł

54 zestawy komputerowe przeznaczone zostaną do wytypowanych zgodnie z regulaminem

rekrutacji  rodzin.  Wszystkie  rodziny  to  mieszkańcy  Gminy  Braniewo,  które  z  różnych



przyczyn  mają  ograniczony  dostęp  do  Internetu.  Pozostałe  zestawy  komputerowe  wraz  

z  drukarkami  trafią  do  gminnych  świetlic  oraz  do  placówek  oświatowych  Gminy,  gdzie

stanowią wyposażenie klas lekcyjnych w celu wdrażania systemu e-dziennika.

Realizacja  projektu  przyniesie  wszystkim  Beneficjentom  Ostatecznym  realne  korzyści,

gdyż dając im dostęp do technologii cyfrowych wpłynie na wiele istotnych sfer ich życia.

Poza  poprawą  konkurencyjności  na  rynku  pracy,  który  na  terenie  woj.  Warmińsko-

Mazurskiego,  jest  bardzo  ograniczony  dla  osób  niewykwalifikowanych,  spowoduje

również poszerzenie ich wiedzy, horyzontów oraz podniesienie jakości ich życia. Czynne

uczestnictwo w życiu społecznym zapewni też mieszkańcom gminy dostęp do Internetu,

jako do źródła  wiedzy,  informacji,  kultury  i  rozrywki.  Internet  otworzy Beneficjentom

Ostatecznym  furtkę  do  nieograniczonej  cyfrowej  komunikacji  z  całym  światem.

Utworzenie  8  punktów bezpłatnego  dostępu do Internetu  spowoduje  wyrównanie  szans

dzieci  i  dorosłych  z  terenu  gminy  Braniewo,  którzy  do  tej  pory  nie  mieli  możliwości

korzystania z sieci, ze względu na swoje położenie materialne.

Wyposażenie  4  szkół  w  elektroniczne  dzienniki  pozwoli  na  ułatwienie  kontaktu  oraz

poprawi przepływ informacji na linii szkoła-rodzice. Wywrze to pozytywny wpływ na tak

ważną  misję  edukacyjno-wychowawczą  pełnioną  przez  szkołę,  a  także  poprawi

bezpieczeństwo uczniów.  W naszej ocenie działanie  to stanowi odpowiedz na zakłócenia

jakie  wystąpiły  między  dwoma  obszarami  dotyczącymi  dzieci  tj.  w  obszarze  nauki  

i  wychowania  młodego  pokolenia.  Tradycyjny  podział  odpowiedzialności  wygląda

następująco: dom wychowuje i uczy, szkoła uczy i wychowuje. 

Ważnym  elementem  są  również  szkolenia  z  obsługi  komputera  i  urządzeń

teleinformatycznych,  którymi  zostały  objęte  osoby  z  rodzin  objętych  wsparciem.  Celem

szkolenia  jest  zwiększenie  poziomu  wiedzy  w  zakresie  technologii  komputerowych  oraz

bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Plusem  projektu  będzie  fakt  uzyskania  przez  mieszkańców gminy Braniewo dostępu do

nowoczesnych  technologii,  do  których  do  tej  pory  ich  dostęp  był  utrudniony  lub  wręcz



niemożliwy  z  uwagi  na  trudną  sytuację  materialną  bądź  niepełnosprawność.  Dzięki

posiadaniu nowych umiejętności wrośnie pewność siebie i komfort życia mieszkańców gminy

Braniewo oraz ich konkurencyjność na rynku pracy. Dzięki dostępności Internetu wrośnie

zainteresowanie usługami elektronicznymi, takimi jak e-dzienniki, e-szkolenia. Mieszkańcy

gminy  Braniewo  zyskają  dostęp  do  załatwiania  spraw  urzędowych  przez  Internet.  Ilość

praktycznych  zastosowań,  jakie  niesie  za  sobą  sprzęt  komputerowy  i  Internet  pobudzi

zainteresowanie wielu osób nowoczesnymi technologiami.

Udział  w  Projekcie  jest  bezpłatny.  Koszty  uczestnictwa  w  Projekcie  pokrywane  są  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Podsumowując korzyści wynikające z realizacji projektu to:

• Uzyskanie dostępu globalnej Sieci umożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym,

gospodarczym i kulturalnym gminy, regionu, kraju;

• Podniesienie  jakości  pracy  placówek  edukacyjnych  na  terenie  Gminy  poprzez

wprowadzenie do nich e-dzienników, nowoczesnego narzędzia komunikacji rodziców

ze szkołą i szkoły z rodzicami;

• Wyrównanie szans dostępu do globalnej wiedzy dzieciom i młodzieży;

• Rozbudzanie  nowych  potrzeb  i  zainteresowań  osób  zagrożonych  wykluczeniem

informatycznym i tworzenie warunków dla ich zaspokajania;

• Wzrost  wiedzy  i  umiejętności  związanych  z  wykorzystaniem  technologii

informacyjnych;

• Rozwój komunikacji cyfrowej;

• Wzrost wiedzy na temat usług, które dostępne są w zasobach Internetu; kształtowanie

pozytywnych postaw wobec Internetu.

Tomasz Sielicki

Wójt Gminy Braniewo 



Ogólna charakterystyka Osi 8.3 PoiG

Program Innowacyjna Gospodarka składa się z dziewięciu osi priorytetowych, które są

podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Każda

oś  priorytetowa  koncentruje  się  na  wsparciu  pewnych  typów projektów   i  realizuje  tym

samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Instytucją  Pośredniczącą  w  realizacji  tego  priorytetu  jest  Ministerstwo  Administracji  

i   Cyfryzacji  (poprzednio,  do  17  listopada  2011r.  –  Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych  

i Administracji).

Celem  osi  priorytetowej  8 jest  stymulowanie  rozwoju  gospodarki  elektronicznej

poprzez  wspieranie  tworzenia  nowych,  innowacyjnych  eUsług,  innowacyjnych  wiązań

elektronicznego  biznesu  oraz  zmniejszenie  technologicznych,  ekonomicznych  

i mentalnych barier wykorzystywania eUsług  w społeczeństwie.

W  ramach  powyższej  osi  realizowane  są  następujące  działania(w  nawiasach  podano

Instytucje Pośredniczące i Wdrażające):



Typy projektów:

 Wsparcie  dla  nowo  tworzonych  mikro  –  i  małych  i  średnich  przedsiębiorstw

świadczących eUsługi;

 Wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B);

 Wspieranie działań z zakresu e-Integracji  poprzez wspieranie dostępu obywateli  do

szerokopasmowego Internetu;

 Wsparcie  dostarczania  dostępu  do  Internetu  szerokopasmowego  na  etapie  tzw.

„ostatniej mili” przez MSP.

Dz. 8.1 - Wspieranie 
działalności gospodarczej w 
dziedzinie gospodarki 
elektronicznej
(Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji / Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości)

Dz. 8.3. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion
(Ministerstwo Administracji 

i Cyfryzacji / Władza 
Wdrażająca Programy 

Europejskie)

Dz. 8.2 - Wspieranie 
wdrażania elektronicznego 
biznesu B2B
(Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji / Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości) Dz. 8.4. Zapewnienie dostępu 

do Internetu na etapie 
„ostatniej mili”

(Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji / Władza 

Wdrażająca Programy 
Europejskie)

PRIORYTET VIII
Społeczeństwo 
informacyjne – 

zwiększanie 
innowacyjności 

gospodarki



Charakterystyka Gminy Braniewo – opis problemu wykluczenia

Gmina Braniewo położona jest w północno-zachodniej części woj. warmińsko-mazurskiego,

u ujścia  dwóch rzek:  Pasłęki  i  częściowo Baudy.  Jest  to  gmina przygraniczna leżąca nad

Zalewem  Wiślanym.  Głównym  ośrodkiem  administracyjnym  jest  miasto  Braniewo.

Dominującą  sferą  działalności  gospodarczej  jest  rolnictwo  i  częściowo  rybołówstwo.

Korzystne położenie  gminy sprzyja rozwojowi turystyki,  szczególnie  duża szansa jest  dla

agroturystyki.  Na  terenie  gminy  Braniewo  znajduje  się  przejście  graniczne  w  Gronowie

łączące ją z Obwodem Kaliningradzkim. Jest to przejście drogowe. Przez gminę przechodzi

również kolejowe przejście graniczne Elbląg - Braniewo - Kaliningrad. Dużą szansą rozwoju

dla  terenów  przygranicznych  jest  uruchomienie  przejścia  granicznego  Grzechotki  -



Mamonowo 2. 

Szanse, możliwości rozwoju wynikające z położenia warunkują:

- położenie w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski oraz postulowanego Zielonego 

Pierścienia Europy 

- położenie w strefie nadgranicznej

- dostęp do Zalewu Wiślanego. 

Przyroda

Środowisko  naturalne  Gminy  Braniewo  jest  mało  przekształcone  i  stosunkowo  mało

zanieczyszczone.  Na jej  znajdują  się  dwa  rezerwaty:  "Ostoja  Bobrów"  na  rzece  Pasłęce,

Rezerwat Torfowiskowy brzozy niskiej "Cielętnik" oraz obszary chronione rzek Banówki i

Pasłęki.  

Rezerwat "Ostoja bobrów" został utworzony w celu ochrony bobrów żyjących w rejonie

rzeki Pasłęki. Obejmuje on swoim zasięgiem rzekę Pasłękę (od źródeł do miasta Braniewa),

jej dopływy, okoliczne jeziora oraz łąki i lasy. W rezerwacie żyją takie gatunki chronione jak:

nietoperze, wiewiórka, łasica oraz jeż. Warto wymienić także rzadkie i interesujące gatunki

ptaków spotykane w tej okolicy, jak: bocian czarny, dzięcioł, rybołów, zimorodek. Rezerwat

"Ostoja  bobrów" obejmuje także lasy i  łąki na których rosną rośliny chronione takie jak:

wawrzynek wilcze łyko, porzeczka pospolita, przylaszczka pospolita oraz konwalia majowa. 

Rezerwat  "Cielętnik" został  powołany  w  celu  zachowania  stanowiska  brzozy  niskiej

rosnącej na torfowisku niskim. Brzoza niska jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą. Jak sama

nazwa wskazuje, nie jest wysoka, dorasta maksymalnie do 2,2 metra wysokości. Jest to tzw.

relikt glacjalny, pozostałość po ostatnim zlodowaceniu. Brzoza niska jest gatunkiem na tyle

rzadkim,  że  została  wymieniona  w ostatnim wydaniu  "Polskiej  Czerwonej Księgi  Roślin"

jako  "rośliny  narażone". Spośród  rzadkich  i  interesujących  gatunków  roślin  na  terenie

rezerwatu spotykamy: wierzbę śniadą, czermień błotną, fiołek torfowy (uznany w Polsce za

ginący),  silnie  trujący  szalej  jadowity.  Występują  również  storczyki. Torfowisko  to  

w  przeszłości  zostało  osuszone.  Ta  zmiana  warunków  wodnych  oraz  zacienienie  jest

prawdopodobnie  przyczyną  zanikania  brzozy  niskiej,  która  miała  tutaj  kiedyś  jedno  

z największych stanowisk na Pojezierzu Mazurskim. W chwili obecnej, brzozę niską łatwiej

spotkać  poza  terenem  rezerwatu.  Planowane  jest  powiększenie  powierzchni  rezerwatu  

i włączenie go do systemu NATURA 2000. Tereny przyległe do Zalewu Wiślanego zyskały



rangę  obszarów  o  znaczeniu  międzynarodowym  w  strukturze  Europejskiej  Sieci

Ekologicznej  EECONET.  Wymagają  one  szczególnej  ochrony.

Obszarem ważnym dla ptactwa wodnego jest  ujście Pasłęki.  Zaobserwowano tutaj  jedną  

z  dwóch  największych  koncentracji  ptaków  wodnych  (drugim  obszarem  o  podobnych

walorach jest Zatoka Elbląska). Wynika to z faktu, iż wody zalewu przy ujściu rzeki zimą nie

zamarzają, dzięki czemu ptaki wodne mogą tutaj odpocząć i zdobyć pokarm.

Sołectwa

Bobrowiec,  Gronowo,  Grzechotki,  Jarocin,  Klejnowo,  Krasnolipie,  Krzewno,  Mikołajewo,

Nowa  Pasłęka,  Pęciszewo,  Podgórz,  Rodowo,  Rogity,  Rusy,  Stępień,  Garbina,  Szyleny,

Świętochowo, Wola Lipowska, Zawierz, Zakrzewiec, Żelazna Góra

Gminę Braniewo zamieszkuje obecnie 6497 osób.

Gmina  Braniewo  jest  organem  prowadzącym  dla  3  szkół  podstawowych  (w  Lipowinie,

Szylenach i Żelaznej Górze) i 1 gimnazjum (w Lipowinie). W roku szkolnym 2011/2012 do

tych szkół uczęszczało 245 uczniów. Stypendia socjalne otrzymują 127 rodziny, w tym 51 na

jedno dziecko, 42 na dwoje i 33 na więcej niż 2 dzieci. 

W 2012 roku z pomocy społecznej w gminie korzystało 349 rodzin. Ilość osób (z tych rodzin)

objętych  pomocą wynosiła 1179, co stanowi 18 % ogólnej liczny mieszkańców gminy. Ilość

osobą niepełnosprawnych zamieszkujących gminę to 142. 

199 osób przed 25-tym rokiem życia oraz 161, po 50-tym roku życia zarejestrowanych jest 

w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Braniewie,  daje  to  odpowiednio  14%  i  19%  ogółu

bezrobotnych w gminie Braniewo.

Główne  przyczyny  wsparcia  tych  rodzin  systemem  pomocy  społecznej  to:  ubóstwo,

bezrobocie, zły stan zdrowia lub przewlekła choroba uniemożliwiająca pracę zarobkową, ale



także  alkoholizm.  Na  walkę  z  którym  w 2011  roku  gmina  Braniewo  poniosła  wydatki  

w wysokości ok 31.000,00 zł.

Opis działań podjętych przez Gminę Braniewo w ramach projektu „Gmina

Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie”

W ramach  projektu „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie” odbyły się

spotkania informacyjno - promocyjne dla mieszkańców Gminy,  podczas których z kryteriami

uczestnictwa  w  projekcie,  wynikającymi  z  dokumentacji  konkursowej  zapoznani  zostali



mieszkańcy Gminy. Sołtysi wraz z pedagogami szalonymi i wychowawcami klas poproszeni

zostali o pomoc w wytypowaniu rodzin, które spełniają wszystkie te kryteria i mogą zostać

potencjalnymi  beneficjentami  projektu.  Wójt  Gminy  Braniewo  w  celu  wyłonienia  

i zatwierdzenia ostatecznej listy beneficjentów powołał komisję, która dokonał weryfikacji

złożonych podań.

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy 18.02.2013



Spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy 18.02.2013



Spotkanie informacyjno-promocyjne dla mieszkańców gminy 20.02.2013

Działanie 1.

Zakup  i  dostarczenie  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania  oraz  usług

dostarczania Internetu dla 54 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych gminie.

Lp
.

Nazwa BO projektu Nazwa
miejscowości

biblioteki świetlice sale dydakt. gosp.dom.
Ogółem

ilość komp. ilość komp. ilość komp. ilość komp.

1 Gospodarstwa domowe Gmina Braniewo - - - 54 54

2 Zespół Szkół (Podstawowa Lipowina 2 3 20 - 25



i Gimnazjum)
3 Szkołą Podstawowa Szyleny 1 - 14 - 15

4 Szkoła Podstawowa Żelazna Góra 1 - 12 - 13

5 Świetlica wiejska Bemowizna - 8 - - 8

6 Świetlica wiejska Pęciszewo - 5 - - 5

7 Świetlica wiejska Gronowo - 5 - - 5

8 Świetlica wiejska Grzechotki - 5 - - 5

9 Świetlica wiejska Lipowina - 8 - - 8

Razem:
X 4 34 46 54 138

Beneficjenci ostateczni

54

84

Gospdarstwa domowe 

Jednostki podległe 
Beneficjentowi

 

 

Działanie 2.

Instalacja sprzętu u Beneficjentów Ostatecznych.

Projekt zakłada dostarczenie 1 zestawu komputerowego wraz z dostępem do Internetu do

osób wytypowanych zgodnie z regulaminem rekrutacji odbiorców końcowych projektu,

będących  mieszkańcami  Gminy  Braniewo  i  przedstawicielami  poszczególnych  23

sołectw.



Wybrana w wyniku przetargu firma rozpocznie dostarczanie Internetu do 54 gospodarstw

domowych oraz 8 jednostek podległych przez okres 6 miesięcy trwania projektu, a także 6

lat po jego zakończeniu.

Działanie 3.

Przeprowadzenie naboru Beneficjentów Ostatecznych projektu.

W trakcie rekrutacji wyłonionych zostanie 54 gospodarstw domowych, wśród reprezentantów

grupy docelowej,  u  których zostanie  zainstalowany sprzęt  wraz z  oprogramowaniem oraz



dostarczony  Internet.  Wybór  zostanie  dokonany  zgodnie  z  warunkami  działania  8.3.

Wsparciem zostaną objęte gospodarstwa domowe nieposiadające komputera.

Działanie 4.



Przeprowadzenie szkoleń dla 54 osób z gospodarstw domowych objętych projektem,  

z zakresu obsługi komputera, Internetu i pakietu biurowego Microsoft Office.

Jednym z kryteriów przekazania w nieodpłatne użytkowanie zakupionego w ramach projektu

sprzętu teleinformatycznego i dostarczenie Internetu Beneficjentom Ostatecznym, jest jego

optymalne wykorzystanie, oceniane wielkością nakładów finansowych do uzyskania efektów

końcowych projektu. Mając pełne rozeznanie problemu zagrożenia wykluczeniem cyfrowym

wśród  mieszkańców  gminy  oraz  znając  zróżnicowane,  zidentyfikowane  potrzeby  grup

docelowych projektu, z każdego gospodarstwa domowego zakwalifikowanego do projektu 1

osoba  weźmie  udział  w  szkoleniu  z  podstawowej  obsługi  komputera,  Internetu  i  pakietu

biurowego Microsoft Office.



Działanie 5.

Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej projektu.

Akcja  promocyjno-informacyjna  polega  na  przeprowadzeniu  32  spotkań  z  mieszkańcami

gminy Braniewo. Mieszkańcy otrzymają ulotki informacyjne. W miejscowościach na terenie

gminy rozwieszone będą plakaty. Powstanie strona WWW zawierająca informacje na temat

prowadzonego  projektu  oraz  Unii  Europejskiej  i  jej  funduszy.  W prasie  lokalnej  zostaną

opublikowane 2 artykuły.

Plakat promocyjny - Podgórz



Plakat promocyjny - Lipowina



Plakat promocyjny - Krzewno

Dokumenty rekrutacyjne - Grzechotki



Plakat promocyjny – Szkoła Podstawowa w Szylenach

Regulamin Projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie”

POIG.08.03.00-28-085/12

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  i  proces  rekrutacji  do  projektu  

„Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po całym świecie” współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka, działanie 8.3.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Gmina Braniewo w Internecie – surfuje po

całym świecie”.

2. Realizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Braniewo.

3. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa  

w Projekcie, korzystającą ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

§3

1. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 54 gospodarstwom domowym

zamieszkującym  Gminę  Braniewo  zagrożonych  wykluczeniem  cyfrowym  z  powodu  trudnej

sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz 8 jednostkom organizacyjnym podległym Gminie

(szkołom  i  świetlicom  wiejskim).  Jednostki  podległe  Realizatorowi  wyłonione  zostały  przed

przystąpieniem do Projektu.

2. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 2 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.



4. Projekt będzie obejmował następujące typy działań:

 zarządzanie projektem,

 akcja promocyjno- informacyjna,

 rekrutacja uczestników Projektu,

 przekazanie i uruchomienie komputerów u beneficjentów ostatecznych,

 uruchomienie usługi dostępu do Internetu,

 przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Biuro Projektu mieści się w Urzędu Gminy Braniewo, ul. Moniuszki 5, pok. 10,
14-500 Braniewo, tel. 55 6440300 .

II Warunki uczestnictwa w Projekcie

§4

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać:

1) gospodarstwa  domowe  spełniające  kryterium  dochodowe  upoważniające  do otrzymania

wsparcia  w  ramach  systemu  pomocy  społecznej  (art.  8  ust.  1  ustawy  

o pomocy społecznej),

2) 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,

3) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub

z  orzeczeniem  równoważnym  oraz  dziecko  zaliczone  ważnym  orzeczeniem  o

niepełnosprawności do osób niepełnosprawnych.

2. Uczestnicy Projektu, o których mowa w §4 pkt 1 muszą spełniać następujące warunki:

1) spełniać minimum jeden z punktów 1-3 §4,

2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Braniewo,

3) nie posiadać komputera i dostępu do Internetu,

4) miejsce  ich  zamieszkania  jest  w  zasięgu  dostępu  do  Internetu,  oferowanego  przez

operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu,

5) zobowiązać się do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie,

6) pierwszeństwo  będą  miały  gospodarstwa  domowe  o  najniższych  dochodach  w gminie

posiadające  dzieci  w  wieku  szkolnym  lub  rodziny,  w  których  znajduje  się  osoba

niepełnosprawna.



III Rekrutacja

§5

1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie następująco:

1) Pierwszy etap obejmować będzie:

a) nabór  we  współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  grupy potencjalnych

Uczestników z terenu Gminy, spełniających kryteria określone w §4 pkt 1.

b) powołanie przez Wójta Gminy Braniewo stosownym zarządzeniem Komisji Rekrutacyjnej.

2) Drugi etap obejmować będzie:

a) weryfikację zgłoszeń do udziału w Projekcie pod kątem spełnienia kryteriów opisanych w

§4 oraz kompletności i poprawności dokumentów rekrutacyjnych,

b) utworzenie Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowej Uczestników Projektu,

c) poinformowanie  osób  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  do udziału  

w Projekcje i podpisanie umów uszczegóławiających warunki uczestnictwa w Projekcie  

z ostatecznymi beneficjentami Projektu.

2. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 54 gospodarstw domowych.

3. Wybrane,  w  toku  rekrutacji,  osoby,  będą  sprawdzane  w  kolejnym  latach  pod  kątem

spełniania kryteriów, o których mowa w §4.

4. W przypadku,  kiedy dana osoba nie będzie  spełniać  danego kryterium,  kończy udział  

w projekcie, a w jej miejsce kwalifikuje się osoba znajdująca się na pierwszym miejscu na

liście rezerwowej, a w przypadku nieutworzenia takiej listy, wybrana zostanie w kolejnym

procesie rekrutacji.

5. Zgłoszenia  do  projektu  dokonuje  pełnoletni  mieszkaniec  Gminy  Braniewo,  rodzic  lub

opiekun  prawny  ucznia  dostarczając  dokumenty  rekrutacyjne  stanowiące  załączniki

do niniejszego regulaminu:

 deklarację uczestnictwa w projekcie,

 formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego,

 oświadczenie o dochodach netto za ostatni pełny miesiąc, poprzedzający miesiąc zgłoszenia

się do uczestnictwa w Projekcie ( za luty lub marzec 2013 r). wraz z załącznikami,

 orzeczenie  o  niepełnosprawności  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  (dot.  osób

niepełnosprawnych),

 opinię szkoły o udzielanych stypendiach socjalnych (dot. dzieci i młodzieży z rodzin

w trudnej sytuacji materialnej),

 opinię GOPS-u (dot. osób korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej).

4. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Braniewie oraz na stronie internetowej Projektu i Gminy.



5.  Zgłoszenia do projektu należy dokonać osobiście lub pocztą w terminie od 18 marca 2013

r. do 17 kwietnia 2013 r. do godz. 12.00. 

6. Miejsca składania dokumentów:

 Urząd Gminy w Braniewie , ul. Moniuszki 5 pok. 10, 14-500 Braniewo,

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo.

Decyduje data wpływu.

7. Niekompletne dokumenty rekrutacyjne nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowo utworzona zostanie lista rezerwowa, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia 

z uczestnictwa w Projekcie, wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

9. O zakwalifikowaniu bądź nie zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczestnik będzie

poinformowany pisemnie.

IV Uczestnictwo w Projekcie

1.  Każdy uczestnik  wybrany do  udziału  w Projekcie  otrzyma bezpłatnie  zestaw komputerowy

oznakowany  logiem  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka,  Unii  Europejskiej  

i  Gminy  Braniewo  wraz  z  oprogramowaniem,  zestaw  do  odbioru  Internetu,  możliwość

uczestnictwa  w  szkoleniu  z  zakresu  podstawowej  obsługi  komputera  i  korzystania  

z Internetu.

2.  Uczestnik  zobowiązany  będzie  do  korzystania  z  otrzymanego  sprzętu  zgodnie  z  jego

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.



V Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie

§6

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 powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać

powód rezygnacji.

3. Uczestnik  Projektu  kończy  w  nim  udział  w  przypadku,  gdy  w  czasie  jego  trwania

przestanie spełniać warunki  określone w §4 pkt  1.  W sytuacji  zaistnienia takich zmian

Uczestnik Projektu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o nich personel Projektu

w formie pisemnego oświadczenia.

4. Uczestnik  Projektu  zostanie  z  niego  wykluczony  w  przypadku  stwierdzenia

nieprzestrzegania  zobowiązań  określonych  w  deklaracji  uczestnictwa  w  Projekcie  lub

umowie uszczegóławiającej warunki uczestnictwa w Projekcie.

5. 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.

6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu

z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

VI Pozostałe postanowienia

§7

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

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

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.

4. Od  decyzji  odmawiającej  zakwalifikowania  do  udziału  w  Projekcie  nie  przysługuje

odwołanie.

5. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu zostaną określone w odrębnej

umowie.

Braniewo, dn. 7 stycznia 2013r. Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki

/miejscowość, data/ /podpis osoby zatwierdzającej


	Przyroda

