
 
 
 
 

   
 

       Cekcyn, 18.04.2022 r. 
/miejscowość, data/ 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM  

pt.  „Seniorzy – TERAZ działaMY!” 
 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Regulamin rekrutacji dotyczy naboru uczestników (w tym osób  z otoczenia) do projektu 

objętego grantem w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców obszaru LSR pt. 

„Seniorzy – TERAZ działaMY!” 

2. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany jest 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.  

3. Projekt objęty grantem realizowany jest w ramach „Projektu grantowego w zakresie 

aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców obszaru LSR” (umowa nr 

UM_SE.433.1.245.2017 z dnia 28.12.2017 r. zawarta pomiędzy Partnerstwem „Lokalna 

Grupa Działania Bory Tucholskie” a Województwem Kujawsko - Pomorskim). 

4. Działania informacyjne i rekrutacyjne realizowane będą w miejscu umożliwiającym 

dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym.  

5. Rekrutacja będzie prowadzona z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.  

6. Grantobiorcą projektu objętego grantem jest Gmina Cekcyn.  

7. Obszarem realizacji Projektu jest województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, 

gmina Cekcyn.  

8. Okres realizacji Projektu: od 18.04.2022 r. do 17.10.2022 r.  

9. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej www.cekcyn.pl 

10. Projekt jest realizowany zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi, w 

szczególności zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

11. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji uczestników Projektu, w tym osób z 

otoczenia. 

 

§ 2 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Uczestnikami projektu będzie 25 osób  powyżej 60 roku życia   z terenu gminy Cekcyn. 

Osoby z otoczenia to 3 osoby z otoczenia tych osób. 



 
 
 
 

   
 

2. Kryteria rekrutacji do projektu: 

1. dla uczestników projektu 

1) OBLIGATORYJNE: 

a) przynależność do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

b)  zamieszkiwanie na terenie Gminy Cekcyn (wg Kodeksu Cywilnego) 

c) uczestnik nie więcej niż 2 projektów dofinansowanych przez LGD w ramach 

naborów 1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 3/2019/EFS, 1/2021/EFS, 2/2021/EFS, 

3/2021/EFS 

d) osoba powyżej 60 roku życia 

 

2) PUNKTOWE 

a) zamieszkiwanie na terenie obszaru rewitalizacji określonego w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023, tj. miejscowości 

Cekcyn ( według Kodeksu Cywilnego) – 10 punktów 

b) osoba płci męskiej – 1 punkt 

 

2. dla osób z otoczenia 

1) OBLIGATORYJNE: 

a) spełnienie definicji osoby z otoczenia uczestnika projektu 

b) zamieszkiwanie na terenie Gminy Cekcyn (wg Kodeksu Cywilnego) 

c) osoba stanowiąca otoczenie uczestnika korzysta ze wsparcia w roli otoczenia tylko 

1 raz w ramach projektów dofinansowanych przez LGD w ramach naborów  

1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 1/2021/EFS, 2/2021/EFS 

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/OSÓB Z OTOCZENIA  

 

1. Planowane formy rekrutacji: 

a) Rekrutacja uczestników projektów objętych grantami realizowana będzie na 

obszarze Gminy Cekcyn. 

b) Poprzedzona będzie działaniami informacyjno-promocyjnymi: ogłoszenia parafialne, 

plakaty inf. w Ośrodku Zdrowia, aptece, GOKu, Urzędzie Gminy i sklepach na terenie 

gminy oraz na tablicy ogłoszeń w każdym z sołectw. Informacja będzie dostępna na 

fanpage’u gminy w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej gminy 

Cekcyn: www.cekcyn.pl 

c) Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w wersji papierowej w biurze projektu 

mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Cekcynie oraz w Centrum Usług Społecznych, 

przy ul. Wczasowej 14 w Cekcynie, w wersji elektronicznej na stronie internetowej: 

       www.cekcyn.pl 

d) Wypełnione dokumenty można składać osobiście w biurze projektu lub za 

http://www.cekcyn.pl/
http://www.cekcyn.pl/


 
 
 
 

   
 

pośrednictwem operatora pocztowego 

e) Proces rekrutacji uczestników będzie zgodny z zasadą równości szans kobiet i 

mężczyzn (zachęcani będą zarówno mężczyźni jak i kobiety) oraz niedyskryminacji 

osób z niepełnosprawnościami. 

f) Na podstawie zgłoszeń weryfikowane będzie spełnienie kryteriów obligatoryjnych 

odrębnie dla grupy głównej i otoczenia. Kryteria punktowe posłużą do ułożenia list 

rankingowych. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z największą liczbą 

uzyskanych punktów. Pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej, z której 

będzie można się zakwalifikować do projektu np. w przypadku rezygnacji udziału 

osoby z listy podstawowej. 

2. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu – pokoju nr 12 Urzędu 

Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn oraz na stronie internetowej: 

www.cekcyn.pl. 

3. Biuro projektowe mieści się w biurze nr 12 Urzędu Gminy w Cekcynie., dostępne jest od 

18 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r., w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 

7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, a w piątki od 7.30 do 14.00. 

4. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy dostarczyć do biura projektu do dnia 

10 maja 2022 r., do godziny 17.00. 

5. Powołana zostanie komisja rekrutacyjna, która oceni i stworzy listę rankingową osób 

chcących wziąć udział w projekcie, a także zostanie utworzona lista rezerwowa. 

Utworzone zostaną odrębne listy dla uczestników projektu oraz osób z otoczenia. 

 

§ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Grantobiorca  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 w Urzędzie 

Gminy w Cekcynie oraz na stronie internetowej www.cekcyn.pl 

3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Grantobiorca  

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Grantobiorcy. 

5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów 

programowych dotyczących realizacji Projektu.  

6. Grantobiorca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym 

Regulaminie np. z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o powierzenie grantu w 

przypadku zaleceń ze strony organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia 

kontroli realizacji Projektu objętego grantem. 


