
              

   

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 „Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i bierzemy sprawy 

w swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ”. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach Projektu 

„Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w 

swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ”. 

2. Projekt „Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i bierzemy 

sprawy w swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ” jest 

realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 

„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej(UE) w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego (EFS). 

4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. 

5. Zasięg realizacji Projektu obejmuje Gminę Domaradz. 

5. Biuro Projektu mieści się w 36-230 Domaradzu 314 , (budynek Banku PBS).  

§ 2 

Słownik pojęć 

Wyjaśnienia pojęć użyte w niniejszym Regulaminie:  

1. Projektodawca – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz  

36-230 Domaradz 345 

2. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, 

3. JST – jednostka samorządu terytorialnego, 

4. Biuro Projektu –  budynek banku PBS, 36 – 230 Domaradz 314, tel. 0 669 281 414 

5. Projekt – Projekt „Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i 

bierzemy sprawy w swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ” 

6. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 



7. WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. ul. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów. 

§ 3 

Cele projektu 

 

1. Cel ogólny projektu: : Pobudzenie aktywności społecznej, budowanie więzi i umożliwienie 

integracji 135(35%M)  młodych mieszkańców gminy Domaradz poprzez realizację 

wspólnych inicjatyw w okresie 15.01.2011 do 30.06.2011r. 

2. Cele szczegółowe: 

1) realizacja wspólnych oddolnych inicjatyw,  

2) integracja135(min.35 % M)osób w wieku 15 do 35 lat(budowa więzi i zdolności 

zespołowego działania, tworzenie wspólnoty), 

3) przełamanie barier blokujących rozwój osobisty i społeczny uczestników projekt, 

4) wypracowanie programu aktywności społecznej. 

§ 4 

Zakres wsparcia 

1. Formami wsparcia w ramach Projektu są prowadzone przez Projektodawcę: 

1) Warsztaty tańca współczesnego dla 120 w wieku 15-35 lat 

2) Szkolenie kandydatów na członków służby informacyjnej organizatora imprez 

masowych dla 45 mężczyzn w wieku 18-35 lat  

2. Warsztaty taneczne przyczynią się do popularyzacji tańca jako formy wychowania, 

rekreacji, rozrywki, poprawy obyczajów i kultury młodzieży, rozbudzenia twórczej 

postawy wobec siebie i świata, rozwijania ogólnej wrażliwości, popularyzowania 

osiągnięć uczestników projektu, pozyskiwania sojuszników przyszłych inicjatyw.  

3. Szkolenie na członków służby informacyjnej organizatora imprez masowych, 

umożliwi przełamanie barier blokujących rozwój osobisty i społeczny uczestników 

projektu, oraz da szansę na współorganizację imprez integracyjno - tanecznych.  

 

§ 5 

Uczestnicy projektu 

1. W Projekcie może uczestniczyć 135 osób zamieszkałych na terenie gminy Domaradz w 

województwie podkarpackim. 

2.  Projekt adresowany jest do 120 osób w wieku 15 – 35 lat (warsztaty taneczne 3 grupy x 40 

os. Domaradz, Golcowa, Barycz) oraz 45 mężczyzn w wieku 18- 35 lat (szkolenie 

kandydatów na członków służby informacyjnej organizatora imprez masowych - 3 grupy x 

15os.Domaradz, Golcowa, Barycz). 

§ 6 

Zgłoszenie uczestnictwa i rekrutacja w Projekcie 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w okresie: 

a) Dla osób zainteresowanych warsztatami tanecznymi – od 21. 12. 2010 do 03.01.2011. 

b) Dla osób zainteresowanych szkoleniem kandydatów na członków służby informacyjnej 



organizatora imprez masowych – od 21.12. 2010 do 28.01.2011. 

2. Rekrutację do Projektu prowadzą osoby zatrudnione w projekcie, w tym ds. rekrutacji i 

promocji wspomagani przez min.10os.z MRG. (wymienione osoby mogą pośredniczyć w 

dostarczeniu do biura projektu dokumentów rekrutacyjnych w zaklejonej i podpisanej 

kopercie). 

3. Dokumenty związane z rekrutacją do Projektu dostępne są: 

a. w Biurze Projektu - bank PBS Domaradz w poniedziałki i piątki w godzinach 8
 
00-16 00 

oraz w środy w godzinach 12 00- 18 00
 
 

b. na stronie internetowej; www.domaradz.pl , www.nasz-domaradz.pl  

4. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest: 

1) dostarczenie kompletu dokumentów do biura projektu, 

2) dokumenty rekrutacyjne zawierają załączniki: 

-Formularz rekrutacyjny 

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

- Oświadczenie kwalifikowalności 

-Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, 

4) zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną, 

 

5) podpisanie umowy uczestnictwa w Projekcie. 

5. Dokumenty rekrutacyjne nie spełniające kryteriów nie będą brane pod uwagę w procesie 

rekrutacji. 

6. Komisja Rekrutacyjna w składzie Koordynator Projektu, Członek Stowarzyszenia, Członek 

MRG oraz przedstawiciel młodzieży zaangażowanej w rekrutację przeprowadzi nabór 

uczestników Projektu. 

7. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół zawierający w szczególności listy 

uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

8. W przypadku większej ilości potencjalnych uczestników Projektu niż liczba miejsc 

sporządzana jest lista rezerwowa. 

9. Komisja Rekrutacyjna oceniając formularze zobligowana będzie do wypełnienia karty 

oceny formalnej i merytorycznej, stanowiącej załącznik Nr 1, 2 i 3 do niniejszego 

Regulaminu. 

10. W przypadku zmian na liście podstawowej pierwszeństwo w przyjęciu do Projektu 

przysługuje osobom z listy rezerwowej w kolejności tej listy. 

11. Decyzje Komisji są ostateczne. 

http://www.domaradz.pl/
http://www.nasz-domaradz.pl/


12. Lista Uczestników Projektu wywieszona zostanie w siedzibie Projektodawcy. 

§ 7 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

1) uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, 

2) potwierdzania swojej obecności na liście obecności, 

3) wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania Projektu, 

4) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

wdrażającym Działanie 7.3., w tym: WUP w Rzeszowie. 

3. W przypadku, gdy Uczestnik złoży do Biura Projektu pisemne oświadczenie o rezygnacji z 

udziału w Projekcie w terminie 10-dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, w jego 

miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej Uczestników. 

§ 8 

Warunki rezygnacji 

1. Uczestnik, który został zakwalifikowany, może z ważnej przyczyny zrezygnować z udziału 

w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę na 10 dni 

roboczych przez rozpoczęciem szkolenia. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia może nastąpić z ważnej 

przyczyny i wymaga pisemnego uzasadnienia. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego 

miejsce może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszenia. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu w 

sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych itp., 

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będzie miał 

Wniosek o dofinansowanie Projektu. 

4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudzień 2010 roku. 

Domaradz, dn. 21 grudzień 2010 r.  

Opracował: Mariusz Augustynek - Koordynator Projektu 

Zatwierdził: Bernadeta Głód – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Domaradz 



 
 

 
     

     
 

 

 

 
                                                                                       Zał.nr 1 do regulaminu (dotyczy 

szkolenia kandydatów na członków służby informacyjnej organizatora imprez masowych) 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

„Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w 

swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ” 
 

 

 Numer identyfikacyjny Kandydata  

Nazwisko i imię Kandydata  

 
OCENA FORMALNA 

L
L.p 

Spełnienie kryteriów formalnych TAK NIE NIE DOTYCZY 

1
1. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów są 
prawidłowe. 

   

2
2. 

Dokumenty rekrutacyjne zostały przygotowane na 
wzorach będących załącznikami do Regulaminu rekrutacji 

uczestnictwa. 

   

3
3. 

Dokumenty rekrutacyjne zostały prawidłowo 
podpisane i parafowane przez kandydata. 

   

4
4. 

Wszystkie pola formularzy rekrutacyjnych do 
projektu zostały wypełnione.  

   

5
5. 

Dokumenty rekrutacyjne zawierają załączniki: 
-Formularz rekrutacyjny 

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
- Oświadczenie kwalifikowalności 

-Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

   

6
6. 

Miejsce zamieszkania Kandydata na terenie Gminy 
Domaradz. 

   

7
7. 

Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.    

8
8. 

Kandydat deklaruje uczestnictwo w warsztatach 
tanecznych 

   

 
 
 
 

Rekomenduję do oceny 
merytorycznej 

 
……………………………. 

Data i podpis 

Nie rekomenduję do oceny 
merytorycznej 

 
…………………………. 

Data i podpis 

 



 
    

 

 

 
 

                                                                                        

 
 

Zał.nr 2 do regulaminu (dotyczy warsztatów tańca współczesnego) 
 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ 

„Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w 

swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ” 
 

 

 Numer identyfikacyjny Kandydata  

Nazwisko i imię Kandydata  

 
OCENA FORMALNA 

L
L.p 

Spełnienie kryteriów formalnych TAK NIE NIE DOTYCZY 

1
1. 

Miejsce i termin złożenia dokumentów są 
prawidłowe. 

   

2
2. 

Dokumenty rekrutacyjne zostały przygotowane na 
wzorach będących załącznikami do Regulaminu rekrutacji 

uczestnictwa. 

   

3
3. 

Dokumenty rekrutacyjne zostały prawidłowo 
podpisane i parafowane przez kandydata. 

   

4
4. 

Wszystkie pola formularzy rekrutacyjnych do 
projektu zostały wypełnione.  

   

5
5. 

Dokumenty rekrutacyjne zawierają załączniki: 
-Formularz rekrutacyjny 

-Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
- Oświadczenie kwalifikowalności 

-Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

   

6
6. 

Miejsce zamieszkania Kandydata na terenie Gminy 
Domaradz. 

   

7
7. 

Kandydat znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.    

 
 
 
 

Rekomenduję do oceny 
merytorycznej 

 
……………………………. 

Data i podpis 

Nie rekomenduję do oceny 
merytorycznej 

 
…………………………. 

Data i podpis 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zał.nr 3 do regulaminu 

 

 

KARTA OCENY MERYTORCZNEJ 

„Zwiększamy stopień integracji oraz aktywność w gminie Domaradz i bierzemy sprawy w 

swoje ręce – połączymy pokolenia – ZAPRASZAMY – MŁODZIEŻ” 
 

 
 
 

OCENA MERYTORYCZNA 

L
L.p 

KRYTERIA PRZYZNANA 
LICZBA 
PUNKTÓW 

MAKSYMALNA 
LICZBA 
PUNKTÓW 

1
1. 

Sytuacja życiowa  3 

2
2. 

Miejsce zamieszkania Kandydata na terenie Gminy 
Domaradz. 

 2 

 SUMA PUNKTÓW  5 

 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko Członka Komisji 
 

………………………………… 

Data i podpis 
 

……………………………………………….. 

Imię i nazwisko Członka Komisji 
 

………………………………… 

Data i podpis 
 

………………..…………………………….. 

Imię i nazwisko Członka Komisji 
 

…………………………………. 

Data i podpis 
 

………………………………………………. 

Imię i nazwisko Członka Komisji 
 

………………………………….. 

Data i podpis 
 

………………….……………………………. 

 
 


