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       Bydgoszcz, 1 stycznia 2022 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU 

PN. „KLUB SENIORA PRZY KPCEEIS” 

NR 1/G/2020/055 

 
 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji uczestników do projektu pn. „Klub Seniora przy 

KPCEEiS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.  

2. Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu  

(KPCEEiS) (zwane dalej Realizatorem projektu) w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 

3. Projekt pn. „Klub Seniora przy KPCEEiS” (zwany dalej Projektem), realizowany jest na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu zawartej ze Stowarzyszeniem Bydgoska Lokalna Grupa 

Działania „Dwie Rzeki”. 

4. Poszczególne, wykorzystane w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

a. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad 

określonych w Regulaminie. 

b. Uczestnik Projektu – osoba, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji i zakwalifikowała się do 

Projektu, a następnie podpisała dokumenty rekrutacyjne. 

c. Siedziba Beneficjenta – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu (KPCEEiS) 

przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 

Ekologicznej i Sportu znajduje się przy Polanie Zacisze, na terenie Leśnego Parku Kultury i 

Wypoczynku Myślęcinek) 

d. Siedziba „Klubu Seniora przy KPCEEiS” - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i 

Sportu (KPCEEiS) przy ul. Gdańskiej 173-175, 85-674 Bydgoszcz (budynek Kujawsko-Pomorskiego 

Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu znajduje się przy Polanie Zacisze, na terenie Leśnego Parku 

Kultury i Wypoczynku Myślęcinek) 

 

§ 2 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Grupę uczestników Projektu utworzy 17 osób (w tym 11 kobiet i 6 mężczyzn) spełniających 

kryteria obligatoryjne.  

2. W grupie uczestników Projektu znajdzie się: 
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a. 15 osób należących do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

b. 2 osoby należące do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

3. Uczestnik Projektu musi spełnić kryteria obligatoryjne: 

a. Grupa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

-przynależność do grupy docelowej tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia                                                              

o niepełnosprawności/legitymacji osoby niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarza o stanie 

zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w dokumentów oświadczenia uczestnika                                   

z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

-zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem               

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

-uczestnictwo w nie więcej niż 2 projektach dofinansowanych przez LGD w ramach naborów: 

1/G/2020, 1/G/2019 i 1/G/2018 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem                                 

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

-wiek powyżej 60 roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem                                          

o  odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

b. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

-przynależność do grupy otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(weryfikacja: oświadczenie uczestnika wraz ze wskazaniem przesłanki potwierdzającej 

przynależność do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,                             

z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

-zamieszkiwanie na obszarze LSR (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem                            

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), 

-uczestnictwo w nie więcej niż 1 projekcie dofinansowanym przez LGD w ramach naborów: 

1/G/2020, 1/G/2019 i 1/G/2018 (weryfikacja na podstawie oświadczenia z pouczeniem                               

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą). 

4. Kryteria fakultatywne, decydujące o ostatecznym kształcie listy rankingowej (dot. grupy osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym): 

a. każda kolejna przesłana przynależności do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym: + 5 pkt. 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW  

1. Rekrutacja uczestników obywać będzie się w okresie 01-16.01.2022 r. 

2. W przypadku zwolnienia się miejsc w „Klubie Seniora przy KPCEEiS” przewiduje się 

przyjmowanie osób z list rezerwowych, a następnie nabór uzupełniający. 

3. W przypadku większej liczby zgłoszeń i uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów,  

pierwszeństwo będzie miała kolejność zgłoszeń. 
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4. Dokumentem rekrutacyjnymi, który należy złożyć jest wypełniony formularz rekrutacyjny wraz 

z złącznikami do niego. 

5. Formularze rekrutacyjne są dostępne w siedzibie oraz na stronie internetowej Beneficjenta. 

6. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście (ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz - 

budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu znajduje się przy Polanie 

Zacisze, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek) lub przesłać pocztą na adres 

siedziby Beneficjenta (ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz – z dopiskiem „Klub Seniora przy 

KPCEEiS”) lub mailowo na adres: stowarzyszenie@oczymszumilas.pl (skan podpisanych 

dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o doniesieniu oryginałów dokumentów na późniejszym 

etapie). 

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w Projekcie zobowiązana 

jest do podania informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz wypełnieniu dokumentów                          

w sposób kompletny i czytelny.  

8. Na podstawie kryteriów wskazanych w §2 powstanie lista rankingowa oraz ewentualnie 

rezerwowa. 

9. Z procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół. 

10. Z osobami, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, podpisana zostanie 

umowa uczestnictwa.   

 

§ 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, a także stronie internetowej Projektu 

oraz w mediach społecznościowych Beneficjenta. 

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 1 stycznia 2022 r.  


