Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU
PN. „BEZPIECZNY E-SENIOR”
REALIZOWANEGO PRZEZ
WOJEWÓDZKĄ I MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ
IM. DR. WITOLDA BEŁZY W BYDGOSZCZY

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa w Projekcie ”Bezpieczny e-senior” zawiera
kryteria uczestnictwa, zasady rekrutacji, kwalifikowania Uczestników, zasady
organizacji i uczestnictwa oraz zasady monitoringu odnoszące się do projektu
§2
GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA REKRUTACJI
1. Grupą docelową 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) 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,
a) niepełnosprawni
b) niesamodzielni
3. Przed przystąpieniem do Projektu należy zapoznać się z Regulaminem Projektu, a
następnie zgłosić swój udział w projekcie. W tym celu należy pobrać ze strony
Biblioteki www.biblioteka.bydgoszcz.pl (zakładka projekty) formularz zgłoszeniowy
lub odebrać go osobiście w placówkach biblioteki (Biblioteka Główna ul. Stary Rynek
22-24, Filie: ul. Pomorska 80-86, ul. Dworcowa 49, ul. Broniewskiego 1, ul.
Grunwaldzka 33, ul. Brzęczkowskiego 2, ul. Gawędy 1, ul. Rataja 2, ul. Pielęgniarska
17).
4. Formularz należy wypełnić i przesłać elektronicznie (mailem), pocztą lub doręczyć
osobiście do biura projektu. Po otrzymaniu formularza opiekun projektu skontaktuje
się z hipotetycznym uczestnikiem w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego.
5. Biuro projektu:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy
ul. Stary Rynek 24, 85-034 Bydgoszcz,
tel. 052-33-99-250 lub 233,
www.biblioteka.bydgoszcz.pl,
e-mail: biblioteka@wimbp.bydgoszcz.pl

§3
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w biurze projektu
uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
a) regulaminu projektu,
b) regulamin rekrutacji,
c) umowy uczestnictwa w projekcie,
d) oświadczenia uczestnika projektu objętego grantem (RODO),
e) formularza zgłoszeniowego,
f) oświadczenia o niesamodzielności,
g) oświadczenia o nieuczestniczeniu w dwóch innych projektach w ramach
danego naboru.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą
bezstronności, jawności i przejrzystości.
3. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do skompletowania list osób
biorących udział w Projekcie.
4. Projekt zakłada udział minimum 15 uczestników, w tym:
Kobiet - 11
Mężczyzn - 4
5. Proces rekrutacji będzie przebiegał w następujących etapach:
I etap - przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,
II etap - weryfikacja uczestników i rozmowy rekrutacyjne,
III etap - utworzenie listy uczestników wraz z lista rezerwową,
IV etap - przekazanie informacji o wynikach rekrutacji uczestnikom projektu.
6. Na potrzeby projektu utworzona zostanie lista uczestników rezerwowych, którzy z
powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie.
7. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Realizator 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 tablicy ogłoszeń w biurze projektu oraz
na stronie internetowej Realizatora w zakładce projektu.
3. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Realizator.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Realizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2019 r. i obowiązuje przez cały okres
trwania projektu.
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