
 

 

 

 
 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę" 
 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

Cel szczegółowy: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju Regionalnego Programu  

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój i wspieranie 
aktywności społecznej poprzez kulturę” realizowanym na terenie objętym LSR oraz województwa 
Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Projekt „Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę ” realizowany jest przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach, zwanym dalej Realizatorem Projektu. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021 r. do 30.11.2021r.Dopuszcza się wydłużenie 
okresu realizacji projektu ze względu na wystąpienie siły wyższej. 

4. Głównym celem projektu jest rozwój i wspieranie aktywności społecznej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu między innymi korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej, z powodu biedy, choroby, niesamodzielności lub niepełnosprawności. 

5. W ramach projektu planowane są następujące działania: 
- cztery wyjazdy do wiosek tematycznych, 
-wyjazd do kina, teatru i opery 
-warsztaty rękodzieła i kulinarne 
-zajęcia sportowe i rekreacyjne 
-spotkania z psychologiem 
-warsztaty rozwoju osobistego. 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 
1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 18 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren objęty Lokalną Strategią Rozwoju obszaru Ziemi 
Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. 

2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia wszystkie poniższe warunki: 
a) zamieszkuje obszar LSR Stowarzyszenia LGD Ziemia Wąbrzeska (Wąbrzeźno i gminy: Książki, 

Dębowa Łąka i Ryńsk), 
b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. spełnia minimum jedną z 

poniższych przesłanek: 
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

- osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych  
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 



 

 

 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 
- osoby korzystające z PO PŻ, 

c) jest pełnoletnia, 
d) nie brała udziału w innych projektach finansowanych z EFS w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR) obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2014-2022. 
3. Premiowane dodatkowo będą: 

a) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 
samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 

b) zamieszkujące obszar objęty rewitalizacją.  
4. Formularz rekrutacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu, należy składać w terminie od 

01.09. 2021 r. do 14.092021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach. 
5. Rozstrzygnięć w zakresie zakwalifikowania do projektu dokonuje komisja powołana przez    

Realizatora Projektu. 
§ 3 

Proces rekrutacji 
1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo: 

1) Etap I - złożenie przez kandydata formularza rekrutacyjnego w Biurze projektu w godzinach 
otwarcia. 
Do formularza rekrutacyjnego konieczne jest dołączenie dokumentu/zaświadczenia  
o przynależności kandydata do grup określonych w § 2 punkt 2: 
a) Uczestnik zamieszkuje obszar LSR LGD Ziemia Wąbrzeska - weryfikowane na podstawie 

danych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie (1 pkt), 
b) Uczestnik jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (1 pkt), tj. 

spełnia minimum jedną z poniższych przesłanek: 
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - zaświadczenie  

z ośrodka pomocy społecznej; 
- osoby z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności/właściwe 

zaświadczenie;  
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - odpowiednie 

orzeczenie/opinia/zaświadczenie; 
- osoby korzystające z PO PŻ - odpowiednie zaświadczenie z ośrodka pomocy 

społecznej/kopia umowy, 
c) Uczestnik jest osobą pełnoletnią - weryfikowane na podstawie danych zawartych w 

deklaracji uczestnictwa w projekcie (1 pkt), 
d) Uczestnik nie brał udziału w innych projektach finansowanych z EFS w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju (LSR) obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2014-2022 - weryfikowane na 
podstawie danych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie (1 pkt),. 

Weryfikacja  kryteriów dodatkowo punktowanych  odbywa się w oparciu o następujące 
dokumenty: 
a) osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej - 5 pkt. (kryterium weryfikowane na podstawie 
oświadczenia, stanowiącego załącznik nr. 2 do deklaracji uczestnictwa w projekcie), 

b) osoba zamieszkującą obszar objęty rewitalizacją – 5 pkt. (kryterium weryfikowane na 
podstawie danych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie). 

Formularze złożone po terminie, niekompletne, błędnie wypełnione lub bez wymaganego 
załącznika nie będą przyjmowane. 

2) Etap II - weryfikacja zgłoszeń pod kątem kryteriów ustalonych w § 2 ust. 2 i 3. 
Członkowie Komisji powołanej przez Realizatora Projektu dokonają oceny zgłoszeń według 
kryteriów punktowych zgodnie z kartą oceny (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Karta oceny może 



 

 

 

być udostępniona do wglądu kandydatowi, którego dotyczy. 
Członkowie Komisji na podstawie kart oceny sporządzą listę osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie oraz listę rezerwową (w przypadku większej ilości zgłoszonych) oraz listę 
osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie (tzw. Niespełniających kryteriów 
formalnych, o których mowa w § 2 punkt 2). 
W wyniku rekrutacji wyłonionych zostanie 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, którzy przy ocenie kryteriów rekrutacyjnych uzyskali największą liczbę punktów. 
Minimalna wymaga liczba punktów to 4 pkt. Przy równej liczbie punktów decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. 

2. Informacja o zakwalifikowaniu się do projektu osobom z najwyższą ilością punktów zostanie 
przekazana drogą listowną lub telefonicznie. 

3. Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie na którymkolwiek etapie 
postępowania rekrutacyjnego nie przysługuje odwołanie. 

 
§ 4 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika projektu 
1. Uczestnicy projektu obowiązani są do regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we 

wszystkich zajęciach organizowanych w ramach projektu. 
2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do bieżącego informowania Realizatora Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących utrudnić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 
3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących po zakończeniu 

projektu, w celu pomiaru osiągniętych wskaźników projektu. 
4. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych 

okoliczności, które uniemożliwiają udział w projekcie i musi zostać złożona nie później niż na 7 dni 
przed terminem pierwszego zaplanowanego działania w formie pisemnego oświadczenia wraz ze 
wskazaniem powodu rezygnacji. 

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, o której mowa w ust. 4, w jego miejsce 
wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 
2. Realizator projektu zastrzega, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu mogą być 

wykonywane zdjęcia oraz nagrania audiowizualne z realizowanych działań, na potrzeby 
rozliczenia projektu. Materiały te mogą być publikowane m.in. na stronie internetowej Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz w lokalnej prasie. 

3. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu i na stronie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Książkach. 

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 
6. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 
7. W kwestiach spornych ostateczna decyzja, co do interpretacji postanowień regulaminu należy do 

Realizatora Projektu. 
  



 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji uczestników w ramach projektu 
„Rozwój i wspieranie aktywności społecznej poprzez kulturę”, akceptuję wszystkie jego 
postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że niniejszy Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiego w ramach Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz zaświadczeń 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Deklaracji uczestnictwa nie jest jednoznaczne  
z zakwalifikowaniem mnie do Projektu. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że kandydatowi, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału  
w Projekcie, nie przysługuje odwołanie. 

6. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się do regularnego, 
punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach 
projektu. 

7. Udzielam nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć  
z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 
wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonywanych zdjęć za pośrednictwem 
dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji projektu pn.: „Rozwój i wspieranie 
aktywności społecznej poprzez kulturę ”. 

 
 
 
 
                   ……………………………………………….                                               ……………………………………………….. 
                                             (miejscowość, data)                                                                                               (czytelny podpis uczestnika projektu) 

  
 
 

 


