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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA” 
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. Akademia Aktywnego 

Seniora. 
2. Projekt zakłada realizację działań projektowych skierowanych do 50 seniorów 

zamieszkujących Gminę Korzenna w wieku 60+ zwanych dalej Beneficjentami. 
3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany będzie w okresie 01.05.2015 r. do 

31.12.2015 r. 
4. Uczestnicy nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie. 
5. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytów 

BELFER  
 

§ 2 
1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają poprawnie wypełnioną Kartę 

zgłoszeniową. 
2. Kartę zgłoszeniową można pobrać w biurze projektu w Centrum Kultury w 

Korzennej/dworek, a także ze strony internetowej: www.korzenna.pl 
 

§ 3 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu od 
10.05.2015 do 20.05.2015r. w godzinach od 11.00 do 15:00. Dokumenty, które wpłyną przed 
lub/i po wyznaczonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 
 

§ 4 
Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie: 
Prezes stowarzyszenia oraz 2 członków stowarzyszenia. 

 
 

§ 5 
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1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w momencie rekrutacji 
spełnią następujące wymogi formalne: 

a) mają ukończone 60 lat 
b) zamieszkują na terenie Gminy Korzenna,  

 
 Kryterium dodatkowe: płeć - udział min. 25 kobiet 

 
§ 6 

 
1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu 

20.05.2015 r. do godziny 18.00. 
2. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wymogi formalne  

i złożą w określonym terminie i miejscu Kartę zgłoszeniową. W pierwszej kolejności 
zakwalifikowanych zostanie 25 kobiet, a następnie zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

3. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób utworzona zostanie lista rezerwowa . 
4. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  
5. W przypadku gdy liczba osób zakwalifikowanych ulegnie zmianie z powodu rezygnacji 

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

  
§ 7 

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 . 
 

§ 9 
Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli 
Emerytów BELFER w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w 
celach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 

§ 10 
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się regularnie uczestniczyć w zadeklarowanych 

działaniach, a powody absencji mogą być jedynie wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona 
sytuacja rodzinna oraz choroba. 

 
§ 11 
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 Beneficjenci projektu mają obowiązek wypełniania ankiet oraz uczestnictwa w zajęciach w 
wyznaczonych terminach.  

 
                                                               § 12 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 10.05.2015 r. 
 
 
 
 
 
 


