
 
 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej –  

rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” „. 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„Aktywizacje społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula – Terra 

Culmensis – Rozwój przez Tradycję”„ 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Projekt pt. „Aktywizacje społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD „Vistula – 

Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”„ nr 5/2019/G/10 jest realizowany przez 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica na podstawie umowy o powierzenie grantu 
podpisanej pomiędzy Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica a Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.  
 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
realizowany 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 realizowany jest w Stowarzyszeniu Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica,  

Płużnica 37A, 87-214 Płużnica. Obszarem realizacji Projektu jest obszar LGD „Vistula – 
Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (Gmina Chełmno, Gmina Stolno, Gmina 
Grudziądz, Gmina Lisewo, Gmina Gruta, Miasto i Gmina Łasin, Gmina Płużnica, Gmina 
Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, Gmina Rogóźno oraz Gmina Świecie nad Osą). 

 
4. Okres realizacji Projektu: od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  

 
5. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej TRGP Płużnica. 

 
6. Projekt jest realizowany z obowiązującymi dokumentami programowymi, w 

szczególności zgodnie z wytycznymi LGD „Vistula Terra Culmensis-Rozwój przez 
Tradycję”. 

  
7. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji uczestników Projektu.  

 
§ 2 

    Definicje podstawowe 
 

1. Projekt – projekt „Aktywizacje społeczności lokalnej – rozwój KGW na obszarze LGD 
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”„ realizowany przez Towarzystwo 
Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy. 
 

2. Instytucja Zarządzająca RPO WK-P – Województwo Kujawsko – Pomorskie 
reprezentowane przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniący 
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funkcję Instytucji Zarządzającej  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

3. Beneficjent projektu grantowego – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula 
– Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”„ 
 

4. Grantobiorca – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica 
 
5. Biuro Projektu – Biuro Projektu „Aktywizacje społeczności lokalnej – rozwój KGW na 

obszarze LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”„ zlokalizowane jest 
w siedzibie Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, Płużnica 37A, 87-214 Płużnica. 
 

6. Kandydat na uczestnika/uczestniczkę projektu, zwany Kandydatem lub Kandydatką 
– osoba fizyczna, która:  
- w chwili przystąpienia do rekrutacji spełnia wymogi formalne określone w 
niniejszym Regulaminie,  
- zamierza wziąć udział we wsparciu oferowanym w ramach niniejszego projektu. 
 

7. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 
1) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 
objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną  z 
przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy 
społecznej, tj. spełnia przesłankę: 

a) ubóstwa; 
b) sieroctwa; 
c) bezdomności; 
d) bezrobocia; 
e) niepełnosprawności; 
f) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
g) przemocy w rodzinie; 
h) 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
j) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych 

k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowawart.159 ust.1 
pkt1 lit. c lub d ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach; 

l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
m) alkoholizmu lub narkomanii; 
n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
o) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o 
zatrudnieniu socjalnym, 

3) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o 
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, 

4) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o 
postępowaniu w sprawach nieletnich, 

5) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty,   

6) osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z 
niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, 

7) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 
niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, 

8) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
9) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w 

rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020, 

10) osoby korzystające z PO PŻ, 
11) osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego. 

 
8. Osoba fizyczna zamieszkała na terenie obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis – 
Rozwój przez Tradycję” – oznacza osobę która zamieszkuje na obszarze Gminy Chełmno, 
Gminy Stolno, Gminy Grudziądz, Gminy Lisewo, Gminy Gruta, Miasta i Gminy Łasin, Gminy 
Płużnica, Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Gminy Rogóźno., Gminy Świecie nad 
Osą. 
 
9. Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – osoba, która doświadczyła 
wykluczenia z więcej niż jednej przesłanki wynikającej z definicji osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 
10. Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa – osoba, która na 
dzień składania dokumentów rekrutacyjnych, co najmniej raz skorzystała z Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywieniowa. 
 
11. Uczestnik projektu (UP) – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w 
Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i skorzysta ze 
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wsparcia zaproponowanego w Projekcie.  

12. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w 
projekcie. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które 
zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez Kandydata 
wszystkich dokumentów rekrutacyjnych oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez 
Komisję Rekrutacyjną.  

§ 3 
Kryteria kwalifikowalności uczestników do projektu 

 
1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie poniższe kryteria 

oraz nie podlegająca wyłączeniu z niniejszego Regulaminu:  
a) Kryterium formalne: - dostępowe (spełnia/nie spełnia-jeśli nie spełnia jest 

odrzucany):  
-  Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
- Osoba fizyczna zamieszkała na terenie obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis – 
Rozwój przez Tradycję”  
- Osoba nie bierze udziału w innych projektach dofinansowanych w ramach 
projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez 
Tradycję” 

b)   Kryteria merytoryczne: 
-  doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego - 4 punkty 
-  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 4 punkty 
-  z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
rozwojowymi - 4 punkty 

-  korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) - 4 punkty 
- zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w gminnym 

programie rewitalizacji - 4 punkty 
  
W przypadku uzyskania równej liczby punktów pierwszeństwo udziału w projekcie będą 
miały osoby z niepełnosprawnościami, korzystające z PO PŻ, doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia, zamieszkałe na terenie zdegradowanym. 

 
2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób zamieszkujące na terenie obszaru 

LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.  
 

§ 4 
Rekrutacja do projektu 

 
1. Rekrutację prowadzą wyznaczeni pracownicy TRGP stacjonarnie w biurze projektu.  

2. Projekt skierowany jest do osób fizycznych spełniających kryteria rekrutacyjne, 

obligatoryjne określone w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w Projekcie. 

3. Dokumenty składane w odpowiedzi na ogłoszony nabór uczestników do projektu 
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stanowi formularz rekrutacyjny wraz wymaganymi dokumentami. 
4. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminach: 1 grudnia 2020 r. do  

31 stycznia 2021 r.  Zakłada się dla całego Projektu zrekrutowanie 30 osób do udziału w 
projekcie. W przypadku braku chętnych, rekrutacja zostanie powtórzona. W przypadku 
rezygnacji osoby z listy podstawowej zostaną zaproszone osoby z listy rezerwowej. 

5. Informacja o terminie rekrutacji oraz dokumentacja stanowiąca podstawę do 
rekrutacji oraz udziału we wsparciach zostanie podana do wiadomości publicznej na 
stronie internetowej Płużnica oraz na tablicy ogłoszeń TRGP Płużnica.   

6. Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna (3 osoby – pracowników/członków TRGP), 
która przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonych formularzy oraz 
zakwalifikuje do projektu 30 osób. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z 
największą liczbą punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów pierwszeństwo 
udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami, korzystające z PO PŻ, 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia, zamieszkałe na terenie zdegradowanym. 

7. W dokumentach rekrutacyjnych należy wypełnić wszystkie wymagane pola, które 
dotyczą Kandydata/Kandydatki na Uczestnika Projektu.  

8. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.  
9. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn.  
 

§ 5 
Ocena formalna i merytoryczna - dokumentów rekrutacyjnych 

 
1. Dokumenty rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.  
2. W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna.  
3. Kryterium formalne stanowi przynależność do grupy docelowej tj. zamieszkanie na 

terenie obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby niebiorące udziału w 
innych projektach dofinansowanych w ramach projektu grantowego „Wdrażanie 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania 
„Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Jeżeli kryterium zostanie 
spełnione, to formularz zostanie poddany dalszej ocenie merytorycznej. Jeżeli 
kryterium nie zostanie spełnione, to formularz zostanie odrzucony. 

4. W ocenie merytorycznej przyznawane będą punkty (weryfikowane na podstawie 
formularza rekrutacyjnego) jakie może otrzymać Kandydat/Kandydatka: 
a) Kryteria merytoryczne: 

-  doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego - 4 punkty 
-  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 4 punkty 
-  z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami 
     rozwojowymi - 4 punkty 
-  korzystających z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) - 4 punkty 
-  zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w gminnym 

programie rewitalizacji - 4 punkty 
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Razem max. 20 pkt 
§ 6 

Lista uczestników 
 

1. Komisja rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej oraz podsumowania 
punktów. Zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych z zachowaniem równości 
płci oraz lista rezerwowa w oparciu o uzyskane punkty uszeregowane w kolejności 
malejącej.  

2. W przypadku rezygnacji osoby z listy zakwalifikowanej do projektu na jej miejsce 
zostanie zaproszona kolejna osoba z listy rezerwowej.  

3. Każdy Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany do projektu zostanie o tym 
poinformowany osobiście lub telefonicznie.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i 

Uczestników Projektu, należy do Prezesa TRGP 
2.  W sprawach spornych decyzję podejmuje Prezes TRGP. 
3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach 

programowych i wytycznych dotyczących realizacji Działania. 
4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu 

obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu TRGP. 
5. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów 

programowych dotyczących realizacji Projektu. 
6. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w 

niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę 
warunków realizacji umowy o dofinansowanie projektu z LGD „Vistula – Terra 
Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, a także w przypadku pisemnych zaleceń 
wprowadzenia określonych zmian ze strony w LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój 
przez Tradycję” , bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia 
kontroli realizacji Projektu. 

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4, 5, 6  Uczestnikom nie przysługuje żadne 
roszczenie wobec Realizatora Projektu. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa TRGP i umieszczenia na 
stronie internetowej. 
 

 
Załączniki do Regulaminu rekrutacji do Projektu:  

1. Formularz rekrutacyjny 


