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Projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica" w ramach projektu „Obywatel.IT-program rozwoju kompetencji cyfrowych 
osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie ilqskim i opolskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM 
(MIKROPROJEKCIE) pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy 

Pilica" 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym - mikroprojekcie 
pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica" w ramach projektu 
„Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia 
zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" 
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". 

2. Zawarte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: 
a. Grantobiorca - Gmina Pilica, która realizuje mikroprojekt pn. „Rozwój kompetencji 

cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica" na podstawie umowy powierzenia grantu. 
b. Organizator - Gmina Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 Pilica. 
c. Mikroprojekt - projekt realizowany na poziomie Grantobiorcy (Gmina Pilica), na podstawie 

umowy z Grantodawcą, finansowany z grantu. 
d. Grupa docelowa (uczestnicy projektu) - osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Pilica, 

które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu. 
e. Kompetencje cyfrowe - zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności 

wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz 
kompetencji informacyjnych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera 
i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internatem oraz korzystania z różnego 
rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. 

f. Instruktor kompetencji cyfrowych - osoba zaangażowana przez Grantobiorcę, posiadająca 
kompetencje wskazane w standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych 
szkoleniem w ramach konkursu i prowadząca na obszarze jego działania szkolenia 
rozwijające kompetencje cyfrowe osób dorosłych. 

g. Szkolenie - cykl zajęć dydaktycznych odbywających się na poziomie Grantobiorcy, 
realizowanych w formie spotkań uczestników z instruktorem, poświęconych 
sprecyzowanemu tematowi, których głównym celem jest nabycie nowej lub uzupełnienie 
wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych. 
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§2 . 

Informacje o Projekcie 

1. Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica" polega na 
przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych osób będących mieszkańcami 
Gminy Pilica, które ukończyły 25 rok życia. 

2. Planowany termin realizacji projektu - do 30.09.2019r 
3. Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica 

oraz zwiększenie stopnia i poprawa umiejętności korzystania z internetu w tym e- usług 
publicznych u 100 osób będących odbiorcami projektu, które ukończyły 25 lat poprzez 
skierowane do nich działania szkoleniowe. 

4. Realizatorem projektu jest Gmina Pilica. 
5. Projekt swoim zasięgiem obejmuje Gminę Pilica (powiat zawierciański, województwo 

śląskie). 
6. Projekt zakłada objecie działaniami szkoleniowymi 100 osób (przy założeniu 10 grup po 10 

osób). 
7. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
8. Uczestnik projektu odbędzie 12 godzin szkolenia (2-4 spotkania) w określonym, jednym 

zakresie tematycznym (module szkoleniowym). 
9. Miejsce realizacji szkoleń: Szkoła Podstawowa w Dzwono - Sierbowicach. 
10. W celu przeprowadzenia zajęć szkoleniowych, w ramach projektu, zakupiony zostanie sprzęt 

teleinformatyczny w postaci 10 komputerów, które po zakończeniu realizacji projektu zostaną 
przekazane w bezpłatne użytkowanie Szkole Podstawowej w Dzwono - Sierbowicach. 

§3 . 
Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie. 

1. Szkolenia organizowane będą na terenie Gminy Pilica - w Szkole Podstawowej w Dzwono -
Sierbowicach. 

2. Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 25 rok życia i mieszkają na terenie Gminy 
Pilica. 

3. Każdy uczestnik projektu odbędzie 12 godzin szkolenia według ustalonych harmonogramów, 
o których uczestnicy Projektu zostaną poinformowani. 

4. Realizator (Gmina Pilica) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie 
szkoleń. Realizator powiadomi uczestników projektu o wszelkich zmianach harmonogramu 
szkoleń z właściwym wyprzedzeniem. 
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5. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które pisemnie zadeklarują udział w 
niniejszym projekcie i spełnią wymagane warunki, według kolejności wpływu deklaracji 
uczestnictwa w projekcie do Urzędu Miasta i Gminy Pilica, ul. Żarnowiecka 46a, 42-436 
Pilica - kancelaria (pokój nr 12) lub za pośrednictwem poczty lub e-mailowo na adres 
urzad@,pilica.pl. 

6. Ogłoszenia o projekcie będą miały charakter otwarty, zapraszający mieszkańców do udziału 
w szkoleniach według założeń programu Obywatel. IT, w zależności od zainteresowania, w 
zakresie następujących modułów tematycznych: 

• „Rodzic w internecie" 
• „Mój biznes w sieci" 
• „Moje finanse i transakcje w sieci" 
• „Działam w sieciach społecznościowych" 
• „Tworzę własną stronę internetową (blog)" 
• „Rolnik w sieci" 
• 'Kultura w sieci" 

7. Uczestnik projektu może wziąć udział w jednym module szkoleniowym. 
8. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. 
9. Uczestnikom projektu zapewniony zostanie catering. 

§4 . 
Rekrutacja w projekcie 

1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości 
szans, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikowalności, bez 
względu na płeć, światopogląd czy niepełnosprawność. 

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 osób, wg wskaźników założonych w projekcie. 
3. Nabór uczestników projektu prowadzony będzie w sposób ciągły, aż do osiągnięcia 

wymaganej liczby uczestników. 
4. Przewidywany termin zakończenia rekrutacji uczestników projektu - do 31 sierpnia 2019r. 
5. Dokumenty rekrutacyjne (tj. deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy, 

oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego) 
dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pilica www.pilica.pl oraz w 
pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 

6. W deklaracji mieszkańcy Gminy Pilica zgłaszać będą chęć udziału w szkoleniu według 
proponowanych zakresów tematycznych, zgodnie z założeniami Programu Obywatel. IT. Na 
podstawie tych deklaracji zostaną utworzone grupy objęte określonym zakresem 
tematycznym. 

7. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie w określonym module 
szkoleniowym zatwierdzona zostanie przez zespół projektowy. 
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8. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

§5 . 
Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu. 
2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach projektu 

zajęciach szkoleniowych zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, akceptując terminy i 
miejsce, które wyznaczy Organizator projektu (Gmina Pilica). 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelności i punktualności oraz przestrzegania zasad 
obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji projektu, w tym dbałości o sprzęt i 
urządzenia wykorzystywane w trakcie zajęć szkoleniowych. 

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z 
realizacją projektu, a w szczególności do podpisywania list obecności, potwierdzenia odbioru 
materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez 
Organizatora, związanych z realizacją projektu. 

5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do informowania Koordynatora projektu o każdej zmianie 
danych osobowych czy też danych zamieszkania. 

6. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w projekcie tylko w wyjątkowych 
sytuacjach, w uzasadnionych przypadkach wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub 
działania siły wyższej i nieznanych przez uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie. 

7. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i 
następuje poprzez przekazanie organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie. 

8. W przypadku naruszenia przez uczestnika projektu zasad niniejszego Regulaminu, zasad 
współżycia społecznego, organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika projektu 
z listy uczestników projektu. 

9. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, 
uczestnik projektu zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych. 

10. W przypadku kiedy uczestnik projektu z własnej winy nie ukończy szkolenia w ramach 
projektu, może zostać zobowiązany przez organizatora do zwrotu kosztów szkolenia 
proporcjonalnie do odbytego wsparcia. 

§6 . 
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
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2. Organizator (Gmina Pilica) zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy 
Pilica. 

3. Nieuregulowane niniejszym Regulaminem sprawy rozstrzyga Burmistrz Miasta i Gminy 
Pilica w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. 
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego. 

Zatwierdził: 
Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 
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