
 

Aktualizacja: 05.04.2022 r. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

pn. „ ZAWSZE MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ ” 

 

§ 1. Informacje wstępne 

 

1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa, a także 

warunki udziału, prawa i obowiązki Uczestników Projektu pn. „Zawsze może być piękniej”.  

2. Projekt pn. „Zawsze może być piękniej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi Priorytetowej   11. Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach 

objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Projekt realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz 

Skoczyński w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.   

4. Działania przewidziane w Projekcie realizowane będą na rzecz Uczestników Projektu 

wybranych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

6. Każdy Kandydat/Uczestnik projektu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 osób (9K, 7M) oraz 1 osoba z otoczenia 

spełniających kryteria, o których mowa w  § 4. 

 

§ 2 Słownik pojęć 

 

1. Projekt – projekt w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. Projekt realizowany przez jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” 

Eugeniusz Skoczyński na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej ze 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. 

2. Grantobiorca – Podmiot, któremu LGD powierzył grant na podstawie umowy o 

dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. 

Grantobiorcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GESAL” Eugeniusz Skoczyński. 



 

3. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. 

4. Obszar LSR – obszar Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD 

Czarnoziem na Soli, tj. powiat inowrocławski z wyłączeniem miasta Inowrocław. 

5. Obszar realizacji Projektu - obszar LSR. 

6. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 

a) 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: 

1) ubóstwo; 

2) sieroctwo; 

3) bezdomność; 

4) bezrobocie; 

5) niepełnosprawność; 

6) długotrwała lub ciężka choroba; 

7) przemoc w rodzinie; 

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach; 

11) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

12) alkoholizm lub narkomania; 

13) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; 

14) klęska żywiołowa lub ekologiczna. 

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: 

1) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów 

o pomocy społecznej; 

2) uzależnieni od alkoholu; 

3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających; 

4) osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

5) długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy; 



 

6) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu 

przepisów o pomocy społecznej; 

7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy 

społecznej; 

8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 

demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 

postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.); 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 

f) osoby z niepełnosprawnością, tj. 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; 

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co 

najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego; 

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020. 

 

7. Uczestnik projektu – każda pełnoletnia osoba, która: 

a) zamieszkuje na obszarze LSR, 

b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu zapisów niniejszego 

regulaminu, 

c) została zakwalifikowana do udziału w Projekcie w oparciu o Regulamin, 

d) podpisała formularz rekrutacyjny, Umowę uczestnictwa w Projekcie i inne wymagane dokumenty i 

zgody, 



 

e) uczestniczy tylko w jednym projekcie realizowanym ze środków LGD w ramach projektów 

grantowych osi 11, co potwierdzi stosownym oświadczeniem. 

 

§ 3 Informacje o projekcie 

 

1. Celem Projektu jest – Poprawa sytuacji 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym zamieszkujących obszar LSR Czarnoziem na Soli oraz 1 osoby z ich otoczenia 

poprzez realizację projektu pn. „Zawsze może być piękniej” aktywizującego osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z ich otoczenia do działania na rzecz 

poprawy sytuacji własnej i ożywienia swoich społeczności lokalnych w okresie od 01.05.2022 

do 31.10.2022 r. 

2. Okres realizacji Projektu: od 01 maja 2022 r. do 31 października 2022 r. 

3. Zajęcia realizowane w ramach Projektu odbywają się w miejscach wskazanych przez 

Grantobiorcę. 

4. Biuro Projektu mieści się w: 88-100 Inowrocław ul. Składowa 6. 

 

§ 4 Zasady uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie jako Uczestnik Projektu, muszą spełnić 

łącznie niżej wymienione warunki formalne: 

 

a) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  - status potwierdzony zaświadczeniem 

wydanym przez stosowny podmiot/organ lub co najmniej oświadczeniem, uzupełnionym 

dokumentami uprawdopodabniającymi przesłanki wykluczenia, 

b) osoba zamieszkuje na terenie powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia 

stanowiącym obszar LSR dla obszaru LGD Czarnoziem na Soli – potwierdzenie statusu poprzez 

przedłożenie oświadczenia z podaniem adresu zamieszkania,  

c) osoba biorąca udział w 1 projekcie w ramach danego naboru – potwierdzenie poprzez przedłożenie 

stosownego oświadczenia. 

2. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie jako osoba z otoczenia, muszą spełnić 

łącznie niżej wymienione warunki formalne: 

a) osoba zamieszkuje na terenie powiatu inowrocławskiego z wyłączeniem miasta Inowrocławia 

stanowiącym obszar LSR dla obszaru LGD Czarnoziem na Soli – potwierdzenie statusu poprzez 

przedłożenie oświadczenia z podaniem adresu zamieszkania,  

b) osoba biorąca udział w 1 projekcie w ramach danego naboru – potwierdzenie poprzez przedłożenie 

stosownego oświadczenia, 

c) przedstawi list motywacyjny do udziału w projekcie. 



 

 

§ 5 Zasady rekrutacji 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w Projekcie. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 

3. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 16 Uczestników/czek Projektu                    

(9 kobiet i 7 mężczyzn) oraz 1 osoby z ich otoczenia. 

4. Rekrutacja ma charakter okresowy i rozpoczęła się 1 grudnia 2021 r. i potrwa do 31 maja 

2022r. 

5. Grantobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie  

zrekrutowania zakładanej liczby Uczestników/czek Projektu. W przypadku braku chętnych, 

rekrutacja zostanie powtórzona. 

6. Projekt skierowany jest do osób fizycznych spełniających następujące kryteria rekrutacyjne – 

obligatoryjne oraz premiujące określone w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie: 

6.1 Kryteria obligatoryjne: 

a) osoba zamieszkała na terenie powiatu inowrocławskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej w rozumieniu KC to miejscowość, w której osoba ta przebywa 

z zamiarem stałego pobytu, niekoniecznie miejsce zameldowania. 

b) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

c) uczestnictwo tylko w jednym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanym ze środków LGD w ramach projektów grantowych osi 11. 

6.2 Kryteria premiujące: 

a) kobieta - waga punktowa – 5 pkt – formularz zgłoszeniowy, 

b) osoba należąca do grupy defaworyzowanej wg LSR (niepełnosprawna lub w wieku 60+) - 5 pkt. 

zaświadczenie/formularz zgłoszeniowy. 

7. Informacja o terminie rekrutacji, formularze rekrutacyjne oraz zaplanowane formy wsparcia w 

ramach projektu zostaną podane do wiadomości publicznej na plakatach, stronach instytucji 

publicznych oraz w biurze projektu, tj. ul. Składowa 6, 88-100 Inowrocław. 

8. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie będzie można złożyć: 

- osobiście w biurze projektu, 

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura, 

- przesłać skan mailowo na adres: gesal@gesal.pl w formacie pdf. 

Formularz rekrutacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

9. Do Projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów. W przypadku 

takiej samej ilości punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

mailto:gesal@gesal.pl


 

10. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie, zrezygnuje, na 

powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

11. Kandydat zakwalifikowany do Projektu zostanie o tym poinformowany osobiście lub 

telefonicznie. 

12. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje 

odwołanie. 

13. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora 

Projektu. 

14. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które dotyczą 

Kandydata na Uczestnika Projektu. 

15. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

16. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w sposób niepowielający uprzedzeń i 

stereotypów, a o możliwości udziału w projekcie decydować będą obiektywne kryteria. 

 

§ 6 Ocena formalna i merytoryczna - dokumentów rekrutacyjnych 

 

1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. 

2. W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna. 

3. Ocena formalna będzie dokonana w sposób 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). Dokumenty 

rekrutacyjne, które: 

a) nie spełniają któregokolwiek z kryteriów kwalifikowalności uczestnictwa; 

b) są niekompletne lub zostały złożone w niewłaściwym terminie lub miejscu; 

c) zostały przygotowane na wzorach niebędących załącznikami do niniejszego Regulaminu; 

d) nie posiadają wymaganych podpisów. 

4. W ocenie merytorycznej przyznawane będą punkty premiujące (weryfikowane na podstawie 

formularza rekrutacyjnego) jakie może otrzymać Kandydat/ka: 

a) kobieta - waga punktowa – 5 pkt; 

b) osoba należąca do grupy defaworyzowanej wg LSR (niepełnosprawna lub w wieku 60+) - 5 pkt. 

zaświadczenie/formularz zgłoszeniowy. 

 

§ 7 Zakres wsparcia 

 

1. W ramach projektu oferowane będą następujące formy wsparcia: 

1.1 Warsztaty kompetencyjne, 

1.2 Warsztaty doskonalące, 

1.3. Spotkania indywidualne z psychologiem, 

1.4. Zajęcia z animatorem / liderem lokalnym, 

1.5. Wizyty studyjne. 



 

 

§ 8 Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 

 

1. Uczestnik projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w przewidzianych formach 

wsparcia w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, 

b) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

c) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania projektu. 

3. Grantobiorca dopuszcza nieusprawiedliwienie 2 nieobecności w ramach prowadzonych zajęć. 

4. Powyżej 2 nieobecności Grantobiorca dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności 

spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest 

dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów 

usprawiedliwiających jego nieobecność. 

 

§ 9 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Każdy zakwalifikowany Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie przed 

pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, informując o tym telefonicznie, pisemnie bądź 

osobiście pracowników Projektu. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki opisanej w pkt. 1), organizator kwalifikuje do 

Projektu osobę z listy rezerwowej. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie od pierwszego wyznaczonego dnia zajęć możliwa jest tylko 

w uzasadnionych przypadkach. 

4. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt 3 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej 

lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika projektu w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

5. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej i przedstawienia stosownego 

dokumentu potwierdzającego uzasadniony przypadek rezygnacji. 

6. Uczestnik/czka projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku: 

a) Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 

b) Przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności (20%) i nieusprawiedliwienia tych nieobecności; 

c) Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 



 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji Projektu, a także w 

przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 

3. Uczestnik/czka Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 

4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 Uczestnikom/czkom nie przysługują żadne inne 

roszczenia wobec Projektodawcy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 


