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PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 524/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 20 maja 2019roku 

Zasady oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w toku rekrutacji 

uzupełniającej. 

 
§ 1 

 
1) Wnioski o uczestnictwo, w których wnioskodawca zadeklarował posiadanie dostępu do Internetu 

(łącza do Internetu) w miejscu zamieszkania zostaną odrzucone, jako niespełniające warunku 
„Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w  Projekcie Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, tym samym nie podlegają 
rozpatrzeniu. 

 
2) O pozytywnej ocenie złożonego wniosku decyduje spełnienie minimum jednego z warunków 

opisanych w § 4 ust. 1-2 Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w  Projekcie Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

 
§ 2 

 
1) Zespół ds. oceny wniosków dokonuje zakwalifikowania wniosku do grupy „Otrzymanie 

przyłącza do Internetu” zgodnie ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem aplikacyjnym. 
2) Zespół ds. oceny wniosków o uczestnictwo w Projekcie „Bezpłatny Internet dla 

mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” dokonuje oceny złożonego 
wniosku na podstawie złożonych wraz z nim dokumentów zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 1-6 
Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w  Projekcie Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

 
§ 3 

 
O kolejności zakwalifikowania w grupie „Otrzymanie przyłącza do Internetu” decyduje data 
złożenia wniosku o uczestnictwo w Projekcie, przez gospodarstwo domowe spełniające co 
najmniej jedno z poniższych kryteriów: 
      

1) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia: 

2) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba  posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu  znacznym lub umiarkowanym                                                                

3) Gospodarstwa domowe, które korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomiu w zakresie pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych 

4) Gospodarstwo domowe w skład którego wchodzi dziecko pobierające stypendia socjalne         
5) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi dziecko  osiągające bardzo dobre wyniki  

w nauce  zgodnie z §4 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Bezpłatny   
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” 
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6) Osoby z grupy 50+ zgodnie z §4 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
                                     

 
 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Radosław Witkowski 
 


