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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 429/2018 

Wójta Gminy Włodowice z dnia 14.11.2018r. 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie grantowym (mikroprojekcie) 

pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych  w Gminie Włodowice” 

 

§ 1 

Informacje ogólne o projekcie 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym – 

mikroprojekcie (w dalszej części niniejszego Regulaminu zwanym projektem) pn. „Rozwój 

kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” w ramach projektu „Obywatel.IT - programu 

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. Słownik pojęć: 

a) Mikroprojekt - projekt realizowany na poziomie grantobiorcy (Gmina Włodowice),                      

na podstawie umowy z Grantodawcą, finansowany z grantu. 

c) Grupa docelowa (uczestnicy/uczestniczki projektu) – osoby fizyczne mieszkające                        

na terenie Gminy Włodowice, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia                               

do mikroprojektu. 

d) Instruktor kompetencji cyfrowych - osoba zaangażowana przez grantobiorcę, posiadająca 

kompetencje wskazane w standardzie wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych 

szkoleniem w ramach konkursu iprowadząca na obszarze jego działania szkolenia 

rozwijające kompetencje cyfrowe osób dorosłych. 

e) Kompetencje cyfrowe - zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności 

wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz 

kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera 

i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się internetem oraz korzystania z różnego 

rodzaju aplikacji i oprogramowania, a także tworzenia treści cyfrowych. 

f) Szkolenie - cykl zajęć dydaktycznych odbywających się na poziomie grantobiorcy, 

realizowanych w formie spotkań uczestników z instruktorem, poświęconychsprecyzowanemu 

tematowi, których głównym celem jest nabycie nowej lubuzupełnienie wcześniej zdobytej 

wiedzy i umiejętności cyfrowych. 

3. Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice” polegał na realizacji 

szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych dla osób, które ukończyły 25 rok życia. Głównym 

celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Włodowice, woj. 

śląskiego. 

Projekt przyczyni się do wzrostu aktywności korzystania z nowych technologii w życiu 

codziennym, co przyczyni się do podniesienia jakości życia. 

Projekt umożliwi nabycie kompetencji wykorzystywania komputera oraz umożliwi 

poszerzenie wiedzy m.in. w zakresie posługiwania się internetem, wyszukiwania informacji, 

korzystania z aplikacji, tworzenia treści cyfrowych. Projekt przyczyni się do zwiększenia 

świadomości oraz tożsamości mieszkańców. 
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Projekt poprzez zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych przyczyni się do rozwoju 

kultury, wzrostu tożsamości społeczności lokalnej, integracji a także wpłynie na promocję 

gminy. 

4. Projekt swoim zasięgiem obejmuje gminę Włodowice (powiat zawierciański, województwo 

śląskie). 

5. Realizatorem projektu jest Gmina Włodowice. 

6. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26,                     

42-421 Włodowice, strona internetowa: www.wlodowice.pl. 

7. Planowany termin realizacji projektu do 31.07.2019r. 

 

§ 2 

Działania realizowane w ramach projektu 

1. W ramach projektu zakłada się organizacjęzajęć szkoleniowych dla 96 osób                            

(przy założeniu 8 grup po 12 osób). 

2. Uczestnik/uczestniczka projektu odbędzie 12 godzin szkolenia (3 - 4 spotkania)                              

w określonym, jednym zakresie tematycznym (module szkoleniowym). 

3. Miejsce realizacji szkoleń: 

- Szkoła Podstawowej we Włodowicach, ul. Krakowska 13, 

- Szkoła Podstawowa w Rudnikach, ul. Szkolna 11. 

4. Udział uczestników/uczestniczek w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

5. W celu przeprowadzenia zajęć szkoleniowych, w ramach projektu, zostanie zakupiony 

sprzęt teleinformatyczny w postaci 12 komputerów, które po zakończeniu realizacji projektu 

zostaną przekazane Szkole Podstawowej we Włodowicach. 

 

§ 3 

Rekrutacja do projektu 

1. Projekt skierowany jest do osób,które ukończyły 25 rok życia i zamieszkują na terenie 

Gminy Włodowice. 

2. Rekrutacja do projektu obejmuje: 

- opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej, 

- promowanie informacji o projekcie, 

- rozpowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych, 

- organizacja spotkania informacyjnego, 

- przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa, 

- wyłonienie uczestników projektu, 

- sporządzenie list uczestników projektu oraz listy rezerwowej. 

3. Do uczestnictwa w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które pisemnie zadeklarują 

udział w projekcie i spełnią wymagane warunki, według kolejności wpływu deklaracji 

uczestnictwa w projekcie do Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice 

– sekretariat (pok. nr 21) - osobiście lub pocztą lub e-mailowo na adres urzad@wlodowice.pl. 

4. Ogłoszenia o projekcie będą miały charakter otwarty, zapraszający mieszkańców                       

do udziału w szkoleniach według założeń programu Obywatel.IT, w zależności                                     

od zainteresowania, w zakresie obszarów tematycznych (modułów): 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. 

http://www.wlodowice.pl/
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5. Dokumenty rekrutacyjne (deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz rekrutacyjny, 

oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego) będą 

dostępne na stronie internetowej www.wlodowice.pl, w sekretariacie (pok. nr 21) oraz w pok. 

nr 29 Urzędu Gminy Włodowice. 

6. Nabór uczestników odbędzie się w sposób ciągły, aż do wykreowania grupy docelowej                

wg wskaźników założonych w projekcie. 

Przewidywany termin zakończenia rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu                          

do 31.12.2018r. 

7. W deklaracji mieszkańcy będą zgłaszać chęć udziału w szkoleniu według proponowanych 

zakresów tematycznych, zgodnie z założeniami Programu Obywatel.IT. 

Na podstawie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaną utworzone grupy objęte 

określonym zakresem tematycznym. 

8. Lista uczestników/uczestniczek projektu zakwalifikowanych do projektu w określonym 

module szkoleniowym zostanie zatwierdzona przez zespół projektowy. 

9. Osoby, które złożą deklaracje uczestnictwa w projekcie, po przekroczeniu limitu 

zakwalifikowanych 96 miejsc, stanowić będą listę rezerwową. 

10. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. W ramach realizacji projektu, uczestnikowi/uczestniczce projektu zapewnia się: 

a) udział w 12 godzinach szkolenia w określonym zakresie tematycznym (moduł 

szkoleniowy), prowadzonym przez instruktora, 

b) komplet materiałów szkoleniowych (takich jak np. długopis, notatnik, pendrive, smycz, 

kubek, torba), 

c) catering/poczęstunek podczas zajęć szkoleniowych, 

d) zaświadczenie/potwierdzenie udziału w szkoleniu. 

2. Uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (deklaracja uczestnictwa                    

w projekcie, formularz rekrutacyjny, oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem 

informacyjnym odbiorcy ostatecznego), 

b) uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, 

akceptując terminy i wyznaczone miejsce, 

c) każdorazowego przybycia/dojazdu we własnym zakresie, na własny koszt                                        

i odpowiedzialność na zajęcia szkoleniowe i z powrotem, 

d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt                                         

i urządzenia wykorzystywane w trakcie zajęć szkoleniowych, 

e) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów monitorowania i ewaluacji projektu. 

3. Zastrzega się możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku 

naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego. 

4. Rezygnacja przez uczestnika/uczestniczkę z udziału w projekcie co do zasady nie jest 

możliwa. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach 

uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej                        

i nieznanych przez uczestnika/uczestniczkę projektu w momencie rozpoczęcia udziału                       
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w projekcie. W przypadku złożenia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi 

dokumentami. 

6. W uzasadnionych przypadkach (np. rezygnacji) uczestnik/uczestniczka projektu może być 

zobowiązany/a do zwrotu kosztów oraz otrzymanych materiałów. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

2. Regulamin może ulec zmianie, informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Gminy Włodowice. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Wójt Gminy Włodowice 

w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z  formularzem rekrutacyjnym, 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy 

ostatecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono: 

Wójt Gminy Włodowice 

 

 


