
 
 
 
 
 

   
 

          Piła 14.12.2022 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM 

pt.  „Organizacja kursów wspierających przedsiębiorczość i podnoszących umiejętności 

i kompetencje zawodowe” 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

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

objętego grantem w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców obszaru 

LSR pt. „Organizacja kursów wspierających przedsiębiorczość i podnoszących 

umiejętności i kompetencje zawodowe”  

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 i realizatorem projektu objętego grantem jest Przedsiębiorstwo Społeczne 

Górnicza Wioska Sp. z o.o. 

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

gmina Gostycyn.  

8. Okres realizacji Projektu: od 1.12.2022 do 31.03.2023.  

9. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej 

www.gorniczawioska.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. 

 

 

 



 
 
 
 
 

   
 

§ 2 

GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. Uczestnikami projektu będzie 16 kobiet spełniających kryteria obligatoryjne oraz w 

przypadku większej ilości chętnych – osoby od miejsca 1. Do 16. z utworzonej w wyniku 

rekrutacji listy rankingowej opartej na przyznanych punktach zgodnie z kryteriami 

punktowymi. 

2. Grantobiorca zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości osób zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie na podstawie utworzonej listy rankingowej.  

3. Kryteria rekrutacji do projektu: 

A)  Kryteria obligatoryjne: 

1.osoby dorosłe pow. 18 r.ż  

2.uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia maksym. w 1 projekcie w ramach 

naboru 3/2019/EFS oraz 3/2021/EFS  

3. mieszkaniec gm. Gostycyn w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  

4.spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

5. Osoba niepracująca na dzień przystąpienia do projektu.  

B) Kryteria punktowe:  

1.opinia psychologa (motywacja, sytuacja indywidualna, adekwatność form wsparcia w 

projekcie do potrzeb indywidualnych) (skala 1-10pkt.)  

2.opinia doradcy zawodowego (motywacja, adekwatność form wsparcia w projekcie do 

predyspozycji) (1-10pkt.)  

3. osoba do 35 r. życia lub pow. 65 r.ż. (10pkt.)  

4. osoba zamieszkująca obszar rewitalizacji określony w LPR dla gminy Gostycyn (10pkt.)   

 

§ 3 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 

 

1. Planowane formy rekrutacji: 

a. Ankieta rekrutacyjna 

b. Rozmowa z psychologiem i doradcą zawodowym 

2. Formularze zgłoszeniowe dostępne będą w siedzibie Grantobiorcy tj. ul. Świerkowa 11, 

89-520 Piła, które jest jednocześnie biurem projektowym oraz na stronie internetowej 

Grantobiorcy tj. www.gorniczawioska.pl. 

3. Biuro projektowe mieści się ul. Świerkowa 11, 89-520 Piła, dostępne jest od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00. 

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

07.02.2023 

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

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

 



 
 
 
 
 

   
 

§ 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 i na stronie 

internetowej www.gorniczawioska.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. 

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 14.12.2022. 


