
                                                                                                                           

 

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza nabór uczestników w projekcie pn: 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny”

współfinansowanego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo 

informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Uczestnikami Projektu zostaną wg kryteriów przydzielenia wsparcia:

1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzyma-
nia wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 mar-
ca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych 
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
(Dz.U. Z 2012 r.  poz.823),   w którym prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

a. osobie  samotnie  gospodarującej,  której  miesięczny  dochód  nie  przekracza 
kwoty 542 zł netto,

b. osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty 
456 zł netto,

c. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzyma-
nia wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych art. 4, Ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia  2012r. w sprawie wysokości sta-
wek dochodu rodziny osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasi-
łek  rodzinny  oraz  wysokość  świadczeń  rodzinnych  (Dz.U.  Z  2012  r.  poz.959), 
w którym prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

a. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka
b. opiekunowi faktycznemu dziecka,
c. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, których dochód netto nie przekracza 
kwoty 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzi-
nie jest dziecko niepełnosprawne. 

3. Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 roku życia)  z rodzin w trudnej  sytuacji  materialnej  i  społecznej 
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowane do otrzymania wsparcia 
we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.

4. Osoby niepełnosprawne (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, 
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spełniającej warunki określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka z dnia 30 grudnia 2009r., których dochód nie prze-
kracza 200% kryterium dochodowego, upoważniającego do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej.

Uczestnicy Projektu muszą posiadać miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lędziny 
oraz nie posiadać komputera i dostępu do Internetu. 
O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie będzie decydować również pozytywna wery-
fikacja warunków instalacji przyłącza Internetowego.
Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z udziałem w Projekcie. O wyborze uczestników 
projektu z grona kandydatów zdecyduje komisja powołana do weryfikacji wniosków. 

Nabór do projektu trwa od 15 do 30 października  2012 r. 

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy  dołączony do  ulotki promującej projekt lub 
pobrany ze strony internetowej gminy lub strony projektu www.freenet.ledziny.pl

Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami oraz podpisać własnoręcznym 
podpisem.

Do wypełnionego formularza należy dołączyć ( najlepiej zszyć ) wszystkie niezbędne do jego 
oceny załączniki - ich wykaz zamieszczony jest w treści formularza.

Formularz należy  złożyć w oznaczonych miejscach w Urzędzie Miasta Lędziny, przy ulicy 
Lędzińskiej 55  lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Lędzińskiej 47.

Tam będą też dostępne druki formularzy.

Formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 31 października  2012 r.

Rodzina może złożyć tylko jeden wniosek – w przypadku złożenia większej ilości zostaną one 
odrzucone.
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