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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 974/2019 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 17 października 2019 roku 

 

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 oraz sprzętu komputerowego 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 warunku opisanego w § 4 ust. 1 

Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w  Projekcie Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

 
§ 2 

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

przyłącza do Internetu wraz z komputerem”- 1 specjalistyczne stanowisko komputerowe  
z programem JAWS Professional dla osoby niewidomej lub w znacznym stopniu 
niedowidzącej  zgodnie ze złożonym przez Wnioskodawcę wnioskiem aplikacyjnym oraz 2 
specjalistyczne stanowiska komputerowe z programem MAGIC PLUS dla osoby 
niedowidzącej.  

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 § 5 ust. 2 pkt 1-6 
Regulaminu rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w  Projekcie Bezpłatny Internet dla 
mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. 

 
§ 3 

 
O przyznaniu specjalistycznego sprzętu komputerowego z programem JAWS Professional w 
grupie „Otrzymanie przyłącza do Internetu wraz z komputerem” decyduje łączna liczba punktów 
wg następujących kryteriów: 
 

1) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi 2 lub więcej dzieci w wieku szkolnym       1 pkt 
2) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi osoba posiadająca orzeczenie o 

niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia:            1 pkt 
3) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi dziecko  osiągające bardzo dobre wyniki  

w nauce                                                                 2 pkt 
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4) Gospodarstwo domowe, w skład którego wchodzi więcej niż jedna osoba  posiadająca orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu  znacznym lub umiarkowanym                                                               1 pkt  

5) Gospodarstwa domowe, które korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomiu w zakresie pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych                                    1 pkt 

 
§ 5 

 
Punktacja podlega kumulacji, co oznacza, że przy spełnianiu kilku warunków łącznie – punktacja 
ulega sumowaniu. 
 

§ 6 
 

W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje wysokość średniego miesięcznego dochodu 
netto przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego. 

 
§ 7 

 
W przypadku takiej samej liczby punktów oraz wysokości średniego miesięcznego dochodu netto 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego decyduje większa liczba członków 
gospodarstwa domowego. 
 

§ 8 
 

W przypadku takiej samej liczby punktów oraz wysokości średniego miesięcznego dochodu netto 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i jednakowej liczby członków 
gospodarstwa domowego decyduje Zespół w głosowaniu. W przypadku takiej samej ilości głosów 
decyduje głos przewodniczącego Zespołu. 

 
 
 


