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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„MAŁE INICJATYWY, DUŻE ZMIANY – MŁODZI AKTYWNI 
W GMINIE KORZENNA” 

 realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 

Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, 

 Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

 

§ 1. 
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „Małe inicjatywy, duże 

zmiany – młodzi aktywni w Gminie Korzenna”. 
2. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów, wyjazdów edukacyjnych i spotkań 

integracyjno-promocyjnych dla 50 dzieci w wieku 6 - 18 lat zamieszkujących w jednej 
z miejscowości na terenie Gminy Korzenna zwanych dalej Beneficjentami. 

3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany jest w okresie 01.06.2014 r. do 
31.12.2016 r. 

4. Uczestnicy nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie. 
5. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „MOGILSKIE CISY” w partnerstwie 

z Centrum Kultury w Korzennej oraz Pracownia Rękodzieła Artystycznego „Akant” Grzegorz 
Krasiński. 
 

§ 2 
1. Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani uczestnictwem dziecka w projekcie składają 

poprawnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy. 
2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze Centrum Kultury w Korzennej (Dworek), 

a także ze strony internetowych: www.korzenna.pl 
 

§ 3 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu w Centrum Kultury 
w Korzennej (Dworek) w okresie od 06.06.2016 do 17.06.2016 r. w godzinach od 11.00 do 
15:00. Dokumenty, które wpłyną przed lub/i po wyznaczonym wyżej terminie nie będą 
rozpatrywane. 
 

§ 4 
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Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie: 
Koordynator Projektu, Pracownik Centrum Kultury, Członek Stowarzyszenia. 
 

§ 5 
1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie rekrutacji 

spełnią następujące wymogi formalne: 
a) zamieszkują na terenie Gminy Korzenna,  
b) mieszczą się w przedziale wiekowym 6 - 18 lat 
 

§ 6 
W przypadku spełnienia wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany zostanie 
system preferencji polegający na weryfikacji i przyznaniu punktów  
w odniesieniu do kryteriów preferencyjnych, do których należą: 
a) Dziecko pochodzi z rodziny korzystającej z pomocy OPS w Korzennej - /1pkt./  
b) Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci) - /1 pkt./  
 

§ 7 
1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu 

20.06.2016 r. 
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane dzieci, które spełniają wymogi formalne  

i otrzymają największą liczbę punktów w oparciu o kryteria preferencyjne. W przypadku 
kilku zgłoszeń o tej samej liczbie punktów o miejscu na liście zdecyduje data zgłoszenia 
do projektu (złożenia formularza). 

3. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  
4. W przypadku gdy liczba dzieci ulegnie zmianie z powodu rezygnacji lub nie spełnienia 

warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane, do udziału w projekcie zostaną 
włączone dzieci z listy rezerwowej. 

  
§ 8 

1. Kwalifikowalność uczestnika projektu badana jest jednokrotnie w momencie jego rekrutacji, 
i na ten moment uczestnik powinien posiadać wymagany w projekcie status.  

2. Każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie (w przypadku osób 
niepełnoletnich deklarację podpisuje rodzic lub opiekun osoby niepełnoletniej). 
 

§ 9 
Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu „MOGILSKIE CISY” i Centrum 
Kultury w Korzennej w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie 
w celach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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§ 10 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) 
regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie 
wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba. 

2. Koszt dojazdu uczestnik projektu do miejsca realizacji warsztatów lub zbiórki przed 
wyjazdowymi warsztatami zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie (w imieniu 
niepełnoletnich jego prawni opiekunowie). 

 
§ 11 

Rodzice/prawni opiekunowie Beneficjentów projektu mają obowiązek wypełniania ankiet 
oraz umożliwienia uczestnictwa dzieci w zajęciach w wyznaczonych terminach.  

 
§ 12 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 03.06.2016 r. 
 
 
 
 

…………………………………………… 
Koordynator projektu 

 
 


