
Główne warunki uczestnictwa w Projekcie:

1. Gospodarstwa  domowe  spełniające  kryterium  dochodowe  upoważniające  do  otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej – 7 osób.

2. Osoby niepełnosprawne  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równoważnym  - 5 osób.

3. Samotni rodzice – 3 osoby.
4. Dzieci  i  młodzież  uczącą  się  z  bardzo  dobrymi  wynikami  w  nauce,  z  rodzin  w  których

przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok
udziału  w  projekcie  był  niższy,  niż  ostatni  aktualny  roczny  wskaźnik:  „Przeciętny  miesięczny
dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w
Biuletynie Statystycznym” – 15 osób.

5. Osoby,  deklarujące  uczestnictwo  w  projekcie  muszą  być  mieszkańcami  Gminy  Miejskiej
Piechowice  jak  również  muszą  prowadzić  gospodarstwo  domowe  na  terenie  Gminy  Miejskiej
Piechowice.

6. Gospodarstwa  domowe  osób,  o  których  mowa  w  pkt.  1  musi  znajdować  się  w  zasięgu
technicznych  możliwości  podłączenia  Internetu,  nie  posiadać  dostępu  do  Internetu  oraz  nie
posiadać komputera.

7. Wnioskodawca  zobowiązuje  się  do  ukończenia  szkolenia  z  zakresu  obsługi  komputera
organizowanego w ramach Projektu. 

8. Do udziału w projekcie uprawnieni są wnioskodawcy którzy spełniają co najmniej jedno z
kryteriów wymienionych w pkt. 1-4 oraz którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi
dokumentami określonymi w regulaminie.

9. Jedno  gospodarstwo  domowe  jest  uprawnione  do  złożenia  tylko  jednego  formularza
zgłoszeniowego, przy czym nie ma znaczenia, która z osób pełnoletnich będąca w gospodarstwie
domowym złoży formularz w imieniu gospodarstwa domowego. 

Główne kryteria wyboru:
1. W  przypadku  większej  liczby  zgłoszeń  w  pierwszej  kolejności  rekomendowani  do  udziału  w

projekcie będą Wnioskodawcy reprezentujący gospodarstwo domowe spełniające kryteria więcej
niż jednej grupy docelowej z czterech wymienionych w pkt. 1-4, jednakże jedno gospodarstwo
domowe  może  zostać  zakwalifikowane  tylko  do  jednej  grupy  docelowej  z  pośród  czterech
wyszczególnionych w pkt. 1-4.

2. W przypadku kwalifikowania się do projektu większej  liczby uczestników, pierwszeństwo będą
miały gospodarstwa domowe o najniższych dochodach na osobę, posiadające dzieci i młodzież w
wieku szkolnym. Pozostałe osoby umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 

Proces rekrutacji:
1. Podstawą kwalifikacji do udziału w Projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie

w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (załącznik Nr 2 do
Zarządzenia  Burmistrza  Miasta  Piechowice)  i  oświadczenia  (załącznik  Nr  4  do  Zarządzenia
Burmistrza Miasta Piechowice) wraz z odpowiednimi załącznikami.

2.  Formularz  zgłoszeniowy  do  projektu  oraz  oświadczenie  dostępne  będą  w  Urzędzie  Miasta
Piechowice – przy ul. Żymierskiego 49 (sekretariat), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – przy
ul. Żymierskiego 49A, Szkole Podstawowej nr 1 – przy ul. Szkolnej 6 (sekretariat), Gimnazjum im.
Jana Pawła II – przy ul. Tysiąclecia 28 (sekretariat) oraz stronie internetowej www.piechowice.pl.

3. Formularz należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim.
4. Wypełniony Formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem

„Formularz zgłoszeniowy” osobiście lub pocztą do Urzędu Miasta Piechowice (sekretariat), ul.
Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice w terminie do dnia 20 lutego 2015 roku do godz. 15.00.
Formularze, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane.

5. Formularze złożone bez wymaganych załączników zostaną odrzucone.

http://www.piechowice.pl/


6. Złożenie Formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do udziału w Projekcie.
7. Wnioskodawcy, którzy przeszli ocenę formalną, zostaną zakwalifikowani do rekrutacji i z pośród

nich Komisja dokona wyboru Uczestników Projektu.
8. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 Formularz.
9. Formularz wypełnia osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania wsparcia lub rodzic/opiekun

prawny lub faktyczny osoby niepełnoletniej, uprawnionej do tego wsparcia. 
10. Do Formularza należy załączyć:
a) Kserokopię dowodu osobistego, 
b) Zgodę właściciela lokalu na wykonanie instalacji Internetu.
c) Oświadczenie i deklarację Wnioskodawcy (załącznik nr 4)
Dodatkowo załączniki wymagane dla poszczególnych grup docelowych:

A. dla  gospodarstw  domowych  spełniających  warunki  upoważniające  do  otrzymania  wsparcia  w
ramach systemu pomocy społecznej:
d) zaświadczenia  o  dochodach  netto  wszystkich  członków  gospodarstwa  domowego  za

miesiąc poprzedzający złożenie Formularza (w przypadku osoby bezrobotnej kopia decyzji z
Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej) lub kopia decyzji o
przyznaniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej,

e) dla osób niepełnosprawnych  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z
orzeczeniem równoważnym:
d)  kserokopię  orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawności  w  przypadku  osób

niepełnosprawnych lub orzeczenia równoważnego,
e) zaświadczenia  o  dochodach  netto  wszystkich  członków  gospodarstwa  domowego  za

miesiąc poprzedzający złożenie Formularza (w przypadku osoby bezrobotnej kopia decyzji z
Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej)

C. dla samotnych rodziców:
d) zaświadczenia  o  dochodach  netto  wszystkich  członków  gospodarstwa  domowego  za

miesiąc poprzedzający złożenie Formularza (w przypadku osoby bezrobotnej kopia decyzji z
Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej).

D. dla  dzieci  i  młodzieży  uczącej  się  z  bardzo  dobrymi  wynikami  w  nauce,  z  rodzin  w  których
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z  roku poprzedzającego rok
udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny  na  1  osobę  w  gospodarstwie  domowym  publikowany  przez  Prezesa  GUS  w
Biuletynie Statystycznym”:
d) zeznanie podatkowe za rok 2013,
e) zaświadczenie o wynikach w nauce wystawione przez odpowiednią placówkę oświatową

lub kserokopie świadectwa za ostatni rok szkolny.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i kryteriów uczestnictwa w projekcie znajdują się w 
Zarządzeniu nr 8/2015 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 21 stycznia 2015r. 
Kopia w/w Zarządzenia znajduje się na stronach: 
www.piechowice.pl 
http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=92230

http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=92230
http://www.piechowice.pl/

