Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 196/2018
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 6 grudnia 2018 r.
Projekt grantowy pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych” realizowany przez gminę Węgorzewo zgodnie z umową o powierzenie grantu
nr 041/OKIII/2018 zawartą z Operatorem tj. Fundacją Legalna Kultura,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Objaśnienia używanych pojęć i skrótów
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych
”;
b) Projekcie - należy przez to rozumieć projekt grantowy pod nazwą „Ja w Internecie. Program
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ”, realizowany przez gminę
Węgorzewo zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 041/OKIII/2018 zawartą z Operatorem
tj. Fundacją Legalna Kultura, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
c) Grantobiorca - należy przez to rozumieć Gminę Węgorzewo, ul. Zamkowa 3,
11-600 Węgorzewo;
d) Biurze Projektu - należy przez to rozumieć miejsce, w którym można składać dokumenty
rekrutacyjne, przechowywana jest dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt z
personelem Projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych”, Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, pokój nr 8;
e) Kandydacie na Uczestnika Projektu - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w
Projekcie;
f) Uczestniku Projektu - należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do uczestnictwa w
Projekcie, korzystającą bezpośrednio z udzielanego wsparcia (uczestnik szkoleń);
g) Komisji Rekrutacyjnej - należy przez to rozumieć Komisja w składzie: koordynator projektu oraz
pracownik ds. rekrutacji, bądź inny członek zespołu powołanego ds. realizacji projektu.

§1
Informacje o projekcie
1. Projekt pod nazwą „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
jest realizowany przez Gminę Węgorzewo, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 041/OKIII/2018
zawartą z Operatorem tj. Fundacją Legalna Kultura, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
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2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
2. Celem projektu jest wykształcenie w uczestnikach podstawowych kompetencji cyfrowych, zwiększenie
grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych
realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w sposób
bezpieczny i legalny, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
3. Wsparciem w postaci szkoleń komputerowych w wybranych modułach tematycznych objętych zostanie
120 osób wykluczonych elektronicznie, które nie mają stałego dostępu do Internetu lub/i wystarczającej
wiedzy i umiejętności korzystania z dostępnych usług elektronicznych, które w dniu przystąpienia do
mikroprojektu mają ukończony 25 rok życia oraz mieszkają na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego.
4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2018 r. do 14.05.2019 r.
5. Projekt zakłada organizację następujących szkoleń komputerowych:
1) Szkolenie „Rodzic w Internecie” - 7 grup po 12 osób. Całość szkolenia dla 1 grupy wynosi 12 godzin
zegarowych. Szkolenie dla jednej grupy nie częściej niż 1 raz w tygodniu, wg podziału
godzinowego: 2 dni – 1dzień po 4 godziny i 1dzień po 8 godzin zegarowych lub 3 dni po 4 godziny
zegarowe szkolenia.
Szkolenie adresowane do rodziców/opiekunów. Poświęcone jest przygotowaniu rodzica/opiekuna do
roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz reagowania na
sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i odpowiednich dla dziecka treści,
pochodzących z legalnych źródeł, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również
nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji, dedykowanych rodzinom, jak złożenie
wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Szkolenie służyć ma podniesieniu
kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo
istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
2) Szkolenie „Tworzę własną stronę internetową (blog)” – 1 grupa 12 osobowa. Całość szkolenia
wynosi 12 godzin zegarowych. Szkolenie prowadzone nie częściej niż 1 raz w tygodniu, wg
następującego podziału godzinowego: 2 dni po 6 godzin zegarowych szkolenia.
Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony
jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub
bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im
stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne,
muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować
wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy
formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z
wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

3) Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci” - 1 grupa 12 osobowa. Całość szkolenia wynosi
12 godzin zegarowych Szkolenie dla jednej grupy nie częściej niż 1 raz w tygodniu, wg
następującego podziału godzinowego: 2 dni po 6 godzin zegarowych szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się załatwiać skutecznie swoje
sprawy biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu
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uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać
płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać
z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o
dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
4) Szkolenie „Rolnik w sieci” - 1 grupa 12-osobowa. Całość szkolenia wynosi 12 godzin
zegarowych. Szkolenie dla jednej grupy nie częściej niż 1 raz w tygodniu, wg
następującego podziału godzinowego: 2 dni po 6 godzin zegarowych szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i
jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać,
jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach
nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi
portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl,
gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl)
oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać
z podstawowych usług e- administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego,
Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online
dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl),
ARiMR, ARR/ANR/ODR - docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS -docelowo PIBŻ.

1.
2.
3.
4.
5.

§2.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach
Projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ”.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Grantobiorcy www.wegorzewo.pl oraz w
Biurze Projektu (Urząd Miejski w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, pokój nr 8).
Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w formie szkoleń z obsługi komputera w wybranych
modułach tematycznych.

Każdy uczestnik szkolenia może wziąć udział tylko w jednym wybranym module
szkoleniowym.

6. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
7. Szkolenia będą prowadzone w budynkach zapewnionych przez Grantobiorcę, odpowiednio
przygotowanych do prowadzenia zajęć edukacyjnych i szkoleniowych (szkoły, budynek
Urzędu Miejskiego), również dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.
9. Każdy uczestnik szkolenia odbędzie obowiązkowy wstępny test umiejętności, w systemie
elektronicznym dostarczonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, a na koniec szkolenia wypełni ankietę
ewaluacyjną, oceniającą jakość szkolenia.

10. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu (pod warunkiem uczestnictwa).
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Proces rekrutacji
Rekrutacja uczestników projektu będzie odbywała się przez cały okres realizacji projektu do dnia 15
maja 2019 r.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
3. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu, muszą
spełnić łącznie poniższe warunki (kryteria dostępu):
a) zamieszkiwać (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego,
b) mieć ukończone 25 lat w momencie przystąpienia do projektu.
4. Jeżeli wystąpi nadmierna liczba chętnych na szkolenia, zastosowane zostanie kryterium
pierwszeństwa:
a) zamieszkiwanie na terenie gminy Węgorzewo,
b) przy przyjmowaniu osób, pierwszeństwo będą miały osoby, które są przypisane do danego działania
– np. ponieważ są rolnikami – na szkolenie „Rolnik w sieci”, rodzicami - „Rodzic w Internecie”.
c) osoby bezrobotne,
d) osoby wykluczone elektronicznie,
e) data wyrażenia chęci uczestnictwa w projekcie (data wpływu deklaracji uczestnictwa).
5. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników/Uczestniczek, aby możliwe
było zrealizowanie określonych we wniosku o powierzenie grantu rezultatów i wskaźników.
6. Grantobiorca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie
rekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu, tj. 120 osób w tym:
a) 10 osób w wieku 25 - 34 lata
b) 60 osób w wieku 35 -43 lata
c) 40 osób w wieku 44 - 64 lata
d) 10 osób w wieku powyżej 65 roku życia.
7. Osoby chętne do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, spełniający w/w warunki,
zgłaszają chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie i dostarczenie Grantobiorcy następujących
dokumentów:
a) Formularz rekrutacyjny uczestników projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych” (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu)
c) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
(załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu);
d) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego/jeśli dotyczy
(załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu);
e) Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, (jeśli dotyczy).
8. Wzory dokumentów rekrutacyjnych do Projektu dostępne są w Biurze Projektu (Urząd Miejski w
Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, pokój nr 8) oraz na stronie internetowej
Grantobiorca www.wegorzewo.pl.
9. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych osoby zainteresowane uczestnictwem
w Projekcie zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

1.

10. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie składają kompletną dokumentację w Biurze
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ektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty ).
11. Przyjmowane będą wyłącznie poprawnie wypełnione zgłoszenia i deklaracje, opatrzone datą i
własnoręcznym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu.
12. Złożone dokumenty będą weryfikowane pod względem formalnym. Potencjalni uczestnicy będą
niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów
zgłoszeniowych.
13. Za moment dokonania zgłoszenia uważa się moment, w którym zostały złożone wszystkie
poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.
14. Organizator zastrzega, iż wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne
z przyjęciem do udziału w Projekcie.
15. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację Projektową.
16. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników w projekcie prowadzona będzie dodatkowa
rekrutacja w oparciu o lokalne urzędy, ich jednostki organizacyjne, placówki kulturalne itp.
17. W przypadku niskiego zainteresowania mieszkańców gminy, do których w pierwszej kolejności
zostaną skierowane działania informacyjno-rekrutacyjne i niewystarczającej liczby zrekrutowanych
uczestników szkoleń, nabór zostanie rozszerzony na mieszkańców całego województwa warmińsko
– mazurskiego.
18. W przypadku nadmiernej liczby chętnych na szkolenia, stworzona zostanie lista rezerwowa wg
tematów szkoleń.
19. Po weryfikacji formalnej zostanie sporządzona lista zakwalifikowanych Uczestników, którzy
spełniają kryteria. Zostaną podzieleni na 12-osobowe grupy oraz zostanie utworzona lista
rezerwowa Uczestników, którzy spełniają kryteria, lecz z braku miejsc nie zakwalifikowali się do
uczestnictwa w Projekcie.
20. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie w przypadku rezygnacji
którejkolwiek z zakwalifikowanych osób.
21. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub
e-mailowo.
22. O terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć zakwalifikowani do projektu Uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej.

1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
c)
6.

§4
Prawa i obowiązki uczestnika projektu
Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania deklaracji
uczestnictwa.
Każdy uczestnik Projektu może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu komputerowym
(12 godzin zegarowych) i tylko w jednym module tematycznym.
Godziny zajęć zostaną dobrane w miarę możliwości do potrzeb danej grupy.
Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o jego zakończeniu.
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
uczestnictwa w szkoleniu, na które został zakwalifikowany - potwierdzonego własnoręcznym
podpisem na liście obecności,
wypełniania w trakcie i po szkoleniu ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających,
bieżącego informowania Koordynatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
jego dalszy udział w Projekcie.
Każdy uczestnik Projektu może zrezygnować z udziału w nim w terminie 3 dni przed pierwszym
wyznaczonym terminem zajęć. W tym celu należy zgłosić pisemnie chęć odstąpienia
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ctwa w Projekcie w Biurze Projektu. W takim przypadku kwalifikowana będzie pierwsza w kolejności osoba
z listy rezerwowej.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§5
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
Grantobiorca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które
obowiązywać będą od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Grantobiorcy.
Grantobiorca zastrzega sobie prawo skrócenia czasu jego realizacji projektu.
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Grantobiorcę.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie,
ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu.
Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego
oraz personelu projektu beneficjenta
Załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych",
realizowany przez Gminę Węgorzewo
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w
ramach działania 3.1 : „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

III Oś Priorytetowa: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa
DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE
Imię (Imiona)
Nazwisko
PESEL
Wiek (wiek w chwili przystąpienia
do projektu)

Nr telefonu, adres e-mail
tel. …………………………

adres e-mail ………………….…………………

Obszar zamieszkania
⎕ miasto

⎕ wieś

ADRES ZAMIESZKANIA
(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)
Województwo

Powiat

Kod pocztowy

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Województwo

ADRES DO KORESPONDENCJI
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Powiat
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Kod pocztowy

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

KRYTERIA UCZESTNICTWA
Umiejętność obsługi komputera i Internetu ( X zaznaczyć właściwe)
⎕

Brak umiejętności

⎕

Podstawowe umiejętności

⎕

Zaawansowane umiejętności

Oświadczam, że mój status w chwili przystąpienia do projektu to: ( X zaznaczyć właściwe)
⎕

Osoba ucząca się ( □ tryb dzienny

□ tryb zaoczny )

⎕

Osoba pracująca

⎕

Osoba bezrobotna

⎕

Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności*

⎕

Emeryt/rencista

⎕

Rolnik

⎕ Rodzic/opiekun

*w przypadku osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności kserokopia orzeczenia o
niepełnosprawności.

INFORMACJE O SZKOLENIU
Proszę zaznaczyć szkolenie, którym jest Pan/Pani zainteresowany/a:

□ „Rodzic w Internecie” (12 godzin zegarowych)
□ „Tworzę własną stronę internetową ( blog )” (12 godzin zegarowych)
□ „Moje finanse i transakcje w sieci” (12 godzin zegarowych)
□ „Rolnik w sieci” (12 godzin zegarowych)
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Preferowany dzień, godziny i miejsce szkolenia:

Dzień tygodnia:

poniedziałek – piątek

sobota, niedziela

Godziny:............................................................................................................
Miejsce:

Urząd Miejski w Węgorzewie ul. Zamkowa 3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Węgorzewie ul. Pionierów 6/ul. Gen. J. Bema 12
Szkoła Podstawowa nr 2 w Węgorzewie ul. Zamkowa 6
Szkoła Podstawowa w Radziejach, ul. Węgorzewska 16
Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie, Węgielsztyn 52
Oświadczenia *

1. Oświadczam, że chcę uczestniczyć w szkoleniach z zakresu nabycia umiejętności komputerowych
z własnej inicjatywy.
2. Oświadczam, że dane podane w tym formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym
na dzień składania formularza i jednocześnie zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej
art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.
3. Oświadczam, że w przypadku zmiany danych, które są częścią formularza niezwłocznie
poinformuję o nich Gminę Węgorzewo.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie, wyrażam chęć
uczestnictwa w nim i spełniam wymogi do tego uprawniające.
5. Oświadczam, że przebywam na stałe na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
7. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z przebiegu realizacji Projektu wykorzystywanych w celach
związanych z jego promocją i sprawozdawczością.
8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym.
9. Zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
10. Zostałem/am poinformowany/a o przyjętych kryteriach kwalifikacji w projekcie wynikającym z
treści Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..
miejscowość, data

……………………………………………………….
podpis Uczestnika projektu
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Wypełnia Komisja rekrutacyjna zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie.
(Imię i nazwisko Uczestnika) ……………………………………………………………………………………….
został / nie został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, realizowanym przez Gminę Węgorzewo.
W ramach wybranego szkolenia widnieje na liście:

□ podstawowej

□ rezerwowej

………………..……………
podpisy członków komisji

Załączniki:
Załącznik nr 2: Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Załącznik nr 3: Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego.
Załącznik nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego;
Załącznik nr 5: Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).
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Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja, niżej podpisany/a, .........................................................................................................................
(imię i nazwisko składającego oświadczenie, PESEL)

Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oraz że wszystkie informacje zawarte w
formularzu rekrutacyjnym są aktualne i zgodne z prawdą.
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych” niniejszym oświadczam, że:

1. Jestem osobą w wieku 25 lat i więcej1.
2. Jestem osobą zamieszkałą na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Jestem osobą, która z własnej inicjatywy chce wziąć udział w projekcie, a także jestem
zainteresowany/a nabyciem, podwyższeniem i uzupełnieniem umiejętności i kompetencji
w obszarze obsługi komputera.

4. Zapoznałem/am się i akceptuję treść i warunki Regulaminu Projektu.
5. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie, wyrażam chęć uczestnictwa w
nim i spełniam wymogi do tego uprawniające.

6. Zostałem/am poinformowany, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z przebiegu realizacji Projektu, wykorzystywanych w
celach związanych z jego promocją i sprawozdawczością.

8. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym.

………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………….
czytelny podpis Uczestnika projektu

1) za obliczenie wieku uważa się dokładną datę urodzin.
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Załącznik nr 3
Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym
odbiorcy ostatecznego

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY
OSTATECZNEGO ORAZ PERSONELU PROJEKTU BENEFICJENTA
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych", oświadczam, że:
1. Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający
siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
320, z późn. zm.),
b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L
286 z 30.09.2014, str. 1),
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c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.);
2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
b) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.),
c) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L
286 z 30.09.2014, str. 1).
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Ja w
internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
POPC.
4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi
projektu tj. Fundacji Legalna Kultura, ul. Marszałkowska 84/92 lik. 121, 00-514
Warszawa (nazwa i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta
uczestniczą
w realizacji
projektu
………………………………………………………………………………..……………
…… (nazwa i adres ww. podmiotów). Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Przekazane dane osobowe mogą zostać
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach
POPC.
5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia i realizacji projektu, a
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w
ramach projektu.
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6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
8. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty …………………. (gdy ma to
zastosowanie – należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u beneficjenta).
10. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
11. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.

…..………………………..……
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………….………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA
/ PERSONELU PROJEKTU

PROJEKTU

"Ja w internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych"
realizowany przez gminę Węgorzewo na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 041/OKIII/2018 zawartej z
Fundacją Legalna Kultura

Załącznik nr 4
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy
ostatecznego

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAŻLIWYCH ODBIORCY
OSTATECZNEGO

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
mający siedzibę przy Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa.
2. Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) na podstawie:
3) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”:
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str.
320, z późn. zm.),
e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L
286 z 30.09.2014, str. 1),
f) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.);
4) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych”:
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
e) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.),
f) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września
2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów
służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L
286 z 30.09.2014, str. 1).Moje dane osobowe wrażliwe będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji projektu Ja w internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w
ramach POPC.
3. Moje dane osobowe wrażliwe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji
Pośredniczącej – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044
Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacja Legalna Kultura z siedzibą
w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa oraz podmiotom,
które
na
zlecenie
beneficjenta
uczestniczą
w realizacji
projektu
…………………………………………………………………………………
………………………………………………. (nazwa i adres ww. podmiotów). Moje dane
osobowe wrażliwe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje
dane osobowe wrażliwe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom,
realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta
kontrole i audyt w ramach POPC.
4. Podanie danych osobowych wrażliwych jest dobrowolne.
5. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
6. Przekazane dane osobowe wrażliwe nie będą poddawane zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
7. Przekazane dane osobowe wrażliwe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania
dokumentacji.
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8. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres
poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub na adres poczty …………………. (gdy ma to
zastosowanie – należy podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych u beneficjenta).
9. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.

…..………………………………………

……………………………………………
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