
 
 
 
 

   
 

       Łochowo, 01.02.2023 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU  

pt. „Równik” – klub aktywizacji i animacji społeczności lokalnej 
§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt pt. „„Równik” – klub aktywizacji i animacji społeczności lokalnej” jest realizowany przez 

Fundację „Równik”. 

2. Projekt jest realizowany w ramach Projektu Grantowego pn. „Projekt grantowy Stowarzyszenie 

Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki” RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach RLKS. 

4. Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie internetowej fundacji 

https://rownik.org.pl/.  

5. Okres realizacji projektu: 01.02.2023 r. – 31.07.2023 r. 

6. Obszar realizacji projektu obejmuje obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla 

Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” 

7. Niniejszy regulamin określa kryteria rekrutacji w projekcie. 

 

§ 2 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne w wieku 60 lat i więcej, zainteresowane 

udziałem w projekcie, które spełniają wymagane kryteria dostępu:  

1) osoba mieszkająca na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla Lokalnej Grupy 

Działania „Dwie Rzeki”(osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego);  

2) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 

2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały (kryteria dodatkowe): 

1) Wiek 65+  – (+2 punkt);  
2) doświadczenie wielokrotnego zagrożenia ubóstwem - (+2 punkt za każdą przesłankę);  
3) uzasadnienie udziału w projekcie – (+5 punktów); 

 
3. Sposoby weryfikacji kryteriów:  

1) Wiek 65+ – na podstawie PESEL;  
2) doświadczenie wielokrotnego zagrożenia ubóstwem – oświadczenie/zaświadczenie;  
3) uzasadnienie udziału w projekcie – ocena motywacji;  

 
4. Projektodawca zastrzega sobie prawo takiego doboru Uczestników/czek 



 
 
 
 

   
 

spełniających kryteria zawarte w pkt. 1 i 2, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku 

o dofinansowanie rezultatów i wskaźników. 

 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Kandydaci/-ki na Uczestników projektu złożą poniższe dokumenty rekrutacyjne 

1) Formularz rekrutacyjny  
2) Dokument potwierdzający status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – odpowiednie oświadczenie / zaświadczenie / dokument od lekarza o stanie 
zdrowia / orzeczenie o niepełnosprawności / legitymację osoby niepełnosprawnej 
potwierdzające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 

Kopia w/w dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz dostarczyć 

oryginał do wglądu. W przypadku braku możliwości uzyskania orzeczenia weryfikacja na 

podstawie oświadczenia. 

2. Wzory dokumentów, druków i formularzy są dostępne w biurze projektu oraz na stronie 

internetowej: https://rownik.org.pl/. 

Przebieg procesu rekrutacji 

1. Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane będą na formularzach zgłoszeniowych, które wypełnić 

będzie można on-line i wysłać mailem na adres biuro@rownik.org.pl   lub dostarczyć osobiście lub 

wysłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu ul. Klonowa 8, 86-065 Łochowo. Formularz 

zgłoszeniowy dostępny będzie do pobrania na fanpagu projektu.  

2. Nabór dotyczył będzie 15 osób w wieku 60 lat i więcej – osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym (9K, 6M).  

3. Elementem decydującym o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie spełnienie kryteriów 

dostępu oraz liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe.  Na tej podstawie zostanie 

sporządzona lista rankingowa. W przypadku takiej samej liczbie punktów decydować będzie 

kolejność zgłoszeń 

4. Po wyczerpaniu liczby dostępnych miejsc pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.  

6. Data rekrutacji ogłoszona będzie na stronie internetowej www.rownik.org.pl.  

7. W przypadku niewystarczającej liczby osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie przewiduje 

się wydłużenie procesu rekrutacji na analogicznych zasadach, ze wskazaniem terminu naboru na 

stronie www projektu. 

http://www.rownik.org.pl/


 
 
 
 

   
 

8. W przypadku niemożliwości ukończenia przez jakiegokolwiek uczestnika projektu całej 

zaplanowanej ścieżki w projekcie przewiduje się możliwość zrekrutowania dodatkowej osoby na 

miejsce osoby rezygnującej w trakcie realizacji projektu.  

9. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rekrutacji bez konieczności zmiany 

niniejszego regulaminu. 

10. W momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany indywidualny numer. 

11. Rekrutacja składa się z następujących etapów: 

a) złożenie dokumentów rekrutacyjnych, 

b) ocena formalna:  kompletność i poprawność dokumentów – czy dokumenty zostały złożony 

we właściwym miejscu i czasie (decyduje moment wpływu, a nie data nadania), zostały złożone 

na właściwym formularzu, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, czy został 

podpisany ze wskazaniem daty (dot. formularza, RODO), czy założono wszystkie 

zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,  

c) ocena punktowa: w przypadku, gdy Kandydatki/ci na Uczestnika projektu uzyskają tą samą 

liczbę punktów wówczas decydować będzie kolejność zgłoszeń, 

d) ustalenie list rankingowych – lista Uczestników/czek projektu zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie oraz listy rezerwowe. W przypadku rezygnacji Uczestnika z projektu na jego 

miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej. 

11. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 

traktowania wszystkich osób zainteresowanych udziałem w projekcie. 

12. Rekrutacja i formy wsparcia realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na 

płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub 

światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-

zawodowych, sytuację materialną i prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne. 

13. Informacja o wynikach rekrutacji przekazana będzie telefonicznie lub mailowo lub pisemnie. 

14. Kandydaci/ki do udziału w projekcie, którzy złożyli/ły dokumenty rekrutacyjne, jednakże nie 

zakwalifikowali/ły się do projektu (np. odpadli na etapie oceny formalnej) mogą aplikować do 

projektu ponownie, w przypadku uruchomienia kolejnego naboru zgodnie ze wszystkimi zasadami 

dotyczącymi rekrutacji określonymi w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia 

dodatkowych postanowień. 



 
 
 
 

   
 

2. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu oraz na fanpagu projektu.  

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Beneficjent. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 


