
Bydgoszcz, 01.07.2019

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
 NIEBIESKA KREDKA 1 nazywam – rozumiem – wyrażam

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  rekrutacji  uczestników  do  projektu
NIEBIESKA KREDKA 1 nazywam – rozumiem – wyrażam ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

2. Projekt realizowany jest przez NIEBIESKA KREDKA Monika Owieśna, (zwaną dalej
Beneficjentem) w okresie od 01.07.2019 r. do 31.01.2020 r..

3. Projekt  NIEBIESKA  KREDKA  1  nazywam  –  rozumiem  –  wyrażam,  zwany  dalej
Projektem,  realizowany  jest  na  podstawie  umowy  o  dofinansowanie  projektu
zawartej ze Stowarzyszeniem Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”.

4. Kandydat  – osoba  ubiegająca  się  o zakwalifikowanie  do udziału  w  Projekcie
na podstawie zasad określonych w regulaminie.

5. Uczestnik  Projektu –   osoba   zakwalifikowana   do   udziału   w   Projekcie,
bezpośrednio korzystająca z udzielonego wsparcia.

6. Siedziba Beneficjenta: NIEBIESKA KREDKA Monika Owieśna, ul. Śląska 24/5, 85-
235 Bydgoszcz.

7. Siedziba Biura projektu: ul. Garbary 14,  85-229 Bydgoszcz.

§ 2
GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI

1. Grupę docelową projektu stanowi 15 osób w wieku od 6/7 lat do 18 roku życia
lub  do  zakończenia  realizacji  obowiązku  szkolnego  i  obowiązku  nauki  z
zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego – kryterium obligatoryjne.

2. Grupę  docelową projektu  stanowią  osoby  zamieszkałe  w  rozumieniu  kodeksu
cywilnego  
w  następujących  dzielnicach  Miasta  Bydgoszczy:  Śródmieście,  Bocianowo,
Wilczak, Błonie, Fordon I, Fordon II, Okole – kryterium obligatoryjne.

 



3. Grupę  docelową stanowią  osoby  niepełnosprawne,  które  zgodnie  z  ustawą o
pomocy  społecznej  są  zagrożone  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym  –
kryterium obligatoryjne.

4. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie może uczestniczyć w nie więcej niż
dwóch  projektach  dofinansowanych  przez  LGD  w  ramach  danego  naboru
wniosków 1/G/2019 oraz naboru 1/G/2018 – kryterium obligatoryjne.

5. Dodatkowe punkty są przyznawane osobom spełniającym kryteria obligatoryjne
udziału w projekcie, które:
 doświadczają  wielokrotnego  wykluczenie  społecznego  (5  pkt.  za  każdą

przesłankę wykluczenia)
 pochodzą z niepełnej rodziny (5 pkt.)

6. Wsparcie  udzielone  będzie  w  następującym  terminie  w  okresie  23.09.2019-
31.01.2020 r.

§ 3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

1. Rekrutacja uczestników odbywać się będą w okresie 01.07.2019 r. – 15.09.2019 r.
2. W przypadku zwolnienia się miejsc w projekcie, przewiduje się przyjmowanie osób z

list rezerwowych, a następnie nabór uzupełniający. 
3. W przypadku większej liczby zgłoszeń i uzyskania przez kandydatów równej liczby

punktów, pierwszeństwo będzie miała kolejność zgłoszeń.
4. Dokumentem  rekrutacyjnym,  który  należy  złożyć  jest  wypełniony  formularz

rekrutacyjny wraz z załącznikami. 
5. Formularze  rekrutacyjne  są  dostępne  w  siedzibie  oraz  na  stronie  internetowej

Beneficjenta.
6. Formularze rekrutacyjne można składać osobiście, przesłać pocztą na adresy Biura

projektu:  
ul. Garbary 14,  85-229 Bydgoszcz lub mailowo na adres poczta@niebieskakredka.pl
(skan  podpisanych  dokumentów  rekrutacyjnych,  z  informacją  o  konieczności
doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie)

7. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Osoba chętna do udziału w projekcie
zobowiązana jest  do podania informacji  zgodnych ze stanem faktycznym oraz do
wypełnieniu dokumentów w sposób kompletny i czytelny.

8. Na  podstawie  kryteriów  wskazanych  w  §  2  powstanie  lista  rankingowa  oraz
ewentualnie rezerwowa.

 



9. Z procesu rekrutacji sporządzony zostanie protokół podsumowujący.
10. Z  osobami,  które  zostaną  zakwalifikowane  do  udziału  w  projekcie  podpisana

zostanie umowa uczestnictwa.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Beneficjent  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 stronie internetowej projektu. 

3. W kwestiach  nieujętych  w niniejszym  Regulaminie  ostateczną  decyzję  podejmuje
Beneficjent.

4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019 r.

 


