REGULAMIN PROJEKTU
PN. „BEZPIECZNY E-SENIOR”
REALIZOWANEGO PRZEZ
WOJEWÓDZKĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
IM. DR. WITOLDA BEŁZY W BYDGOSZCZY
§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Dofinansowania na jego realizację udzieliło Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Dwie Rzeki”.
2. Regulamin określa:
a. cele projektu
b. kryteria uczestnictwa w projekcie pn. „Bezpieczny e-senior” realizowanym
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr W. Bełzy w
Bydgoszczy
c. zasady organizacji poszczególnych działań w ramach projektu,
d. prawa i obowiązki uczestników projektu
e. prawa i obowiązki realizatora projektu.

§2
CELE PROJEKTU
1. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej oraz podniesienie
kompetencji cyfrowych osób w wieku 60+ poprzez organizację cyklicznych spotkań w
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.
2. Pozostałe cele:
a. rozwój społeczny a także wzrost świadomości społecznej uczestników,
b. zmniejszenie rozmiarów zjawiska wykluczenia społecznego,
c. aktywizacja i integracja społeczna osób starszych,
d. ograniczenie procesu marginalizacji seniorów w życiu codziennym,
e. promocja ekologicznego i zdrowego trybu życia,
f. oderwanie od codziennych problemów i trosk, nawiązanie nowych znajomości,
g. poprawienie manualnych zdolności, które z wiekiem stają się coraz gorsze,
h. atrakcyjne spędzanie czasu wolnego poza domem.

§2
FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
1. Beneficjentami projektu są seniorzy tj. osoby w wieku 60 + zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z obszaru LSR na terenie Gminy Miasta Bydgoszcz.
2. W projekcie udział wziąć mogą osoby spełniające następujące kryteria:
A. obowiązkowe (formalne):
a.
ukończone 60 lat,

b.
adres zamieszkania na obszarze LSR dla obszaru LGD Miasta
Bydgoszczy,
c.
zagrożenie wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
d.
nie biorące udziału w dwóch innych projektach w ramach danego
naboru,
B. dodatkowe (punktowe):
a.
niepełnosprawność – 1 pkt.
b.
niesamodzielność – 1 pkt.
3. Zakres merytoryczny projektu obejmuje realizację dla 15 osób (łącznie 132 godziny
wsparcia):
a. 26 godzin zajęć komputerowych
b. 26 godzin zajęć edukacyjnych
c. 26 godzin zajęć artystyczno-hobbystycznych
d. 30 godzin wsparcia (prawne, społeczne, psychologiczne, informacyjne,
instrumentalne)
e. raz w miesiącu wyjście do instytucji kultury (kino, muzeum, teatr, itp.)
f. 24 godziny zajęć prozdrowotnych
4. Projekt realizowany będzie od 1 września do 31 grudnia 2019r. w Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny, po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu
oraz akceptacji jego postanowień.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Obowiązki uczestnika projektu:
a. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez
uczestnika wymaganych dokumentów.
b. Regularne i aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
c. Wypełnianie wszystkich dokumentów projektowych w tym m.in.: ankiet
ewaluacyjnych oraz list obecności oraz innych niezbędnych dokumentów
celem rozliczenia projektu przez Realizatora, zgodnie z wymaganiami
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”,
d. Przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z umowy oraz innych
dokumentów związanych z projektem,
e. Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych, w tym danych adresowych.
2. Obowiązki Realizatora:
a. Zapewnienie wykwalifikowanych osób do przeprowadzenia zajęć, zgodnie z
informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu nr 1/G/2019/,
b. Zapewnienie niezbędnych materiałów i usług w trakcie realizacji zajęć
niezbędnych do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie działań.
c. Realizowania projektu zgodnie z założeniami, które zawarte są w opisie
projektu znajdującego się na stronie internetowej www.biblioteka.bydgoszcz.pl
w zakładce projekty,
d. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy
zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wykonać umowę
zgodnie z jej treścią i celem.

§5
ZAKOŃCZENIE I PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Zakończenie projektu zaplanowano na 31 grudnia 2019 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu.
3. W przypadku rezygnacji z projektu w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany
podać na piśmie przyczynę rezygnacji.

§6
ZASADY REGULUJĄCE WYJAZDY NA WYCIECZKI, WYJŚCIA W TEREN ITP.
1. W ramach projektu zaplanowano wyjścia do instytucji kultury.
2. Bilety wstępu zapewnia Realizator.
3. Realizator zapewnia ubezpieczenie uczestników.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą wykorzystywane zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Dane będą przetwarzane w
ramach niniejszego projektu w tym podczas promocji wydarzenia.
2. Realizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
3. Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w formie pisemnej i podawane do
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze projektu oraz na
stronie internetowej Realizatora w zakładce projektu.
4. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Realizator.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2019 r. i obowiązuje przez cały okres
trwania projektu.
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