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Załącznik nr 1do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa 

 w Projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biszcza etap II”. 

 
Informacja o naborze i terminie składania wniosków do udziału w projekcie. 

 
OGŁOSZENIE 

o naborze wniosków do projektu pt. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biszcza etap II” 

 

 

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie: 

 Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej; 

 Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające 

do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 

 Dzieci i młodzież ucząca się pochodząca z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; 

 Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 

 Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice; 

 Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych 

ogłaszanych komunikatem Prezesa ZUS w Monitorze Polskim; 

 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.”. 

 

Więcej informacji o projekcie można uzyskać: 

 http://www.gmina-biszcza.pl/przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu-w-gminie-biszcza-

etap 

Urząd Gminy w Biszczy, Biszcza 79, 23-425 Biszcza tel. 84-685-60-22 fax. 84 685-63-01 

  e-mail: cichorzb@gmina-biszcza.pl , marekm@gmina-biszcza.pl , j-harasiuk@wp.pl 

 Nabór wniosków 

 od 01.10.2014 do 31.10.2014 w pokoju nr 12 lub w sali posiedzeń Urzędu Gminy Biszcza 

w godz. od 8
00

 do 15
00 

Informacji udziela i przyjmuje wnioski:  

Koordynator ds. rekrutacji i monitoringu: Marek Maciocha 

 

W ramach projektu każdy otrzyma: 

 Zestaw komputerowy 

 Bezpłatny dostęp do internetu 

 Szkolenie z zakresu obsługi 

komputera 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

 Zameldowanie na terenie Gminy Biszcza 

 Nieposiadanie komputera oraz dostępu do 

internetu 
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