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Regulamin rekrutacyjny i udziału w projekcie 

 

„Plus dla Wiedzy i aktywności” 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1) Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: 

           Projekt – Plus dla Wiedzy i aktywności 

1. Organizator – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

ANIMATOR, ulica Plac Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg. 

2. Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie 

zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie. 

3. Uczestnik projektu – Kandydat, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie 

został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie. 

 

2) Założenia Projektu: 

1. Uczestnikami projektu  będą mieszkańcy gminy Miłomłyn ,powiatu ostródzkiego.  

2. Uczestnikami projektu jest 60 osób, mieszkańców gminy Miłomłyn w trzech kategoriach 

wiekowych - dzieci z klas 4-8, młodzież od 14 - 29 roku życia, oraz dorośli po 30 roku życia, 

każda z grup liczy po 20 osób Zajęcia w projekcie odbywać się będą w 3 grupach po 20 osób. 

3. Uczestnicy projektu nie będą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w projekcie. 

 

II. Rekrutacja Kandydatów do udziału w projekcie ,, Plus dla Wiedzy i aktywności” 

odbędzie się w 1 cyklu  od miesiąca Lipiec 2021. 

1. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca  kryteria: 

1) dostępu: 

a) Adresatem projektu jest 60 osób, mieszkańców gminy Miłomłyn  

b) wiek - dzieci z klas 4-8, młodzież od 14 - 29 roku życia, oraz dorośli po 30 roku 

życia, każda z grup liczy po 20 osób 

2)preferencji (każda przesłanka 5 pkt) osoby: 

                              

a) mieszkające na terenach wiejskich, 

b) mieszkające na terenie po byłym PGR, 

c) korzystające ze świadczeń MOPS albo POPŻ. 
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Kandydat ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinien zapoznać się niniejszym 
Regulaminem oraz złożyć kwestionariusz rekrutacyjny. Kwestionariusze można składać: w 
biurze projektu: budynek Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Ul. Nadleśna 1a 14-140 Miłomłyn 

 

2. Decyzję o kwalifikacji uczestników do projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna, która 

spośród kandydatów zgłaszających chęć udziału w projekcie dokona wyboru  

uczestników. Ocena Kandydata odbędzie się na podstawie złożonego przez Kandydata 

kwestionariusza oraz kolejności wpłynięcia. 

3. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą do złożenia deklaracji 

uczestnictwa, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

oświadczenia wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku. 

4. Dla osób spełniających kryteria dostępu do projektu, a nie zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie utworzona będzie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej  

w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej będą mogły zakwalifikować się do 

projektu w okresie pierwszych 2 tygodni wsparcia.   

5. Dokumenty dla Kandydata dostępne są w Biurze Projektu budynek Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury Ul. Nadleśna 1a 14-140 Miłomłyn Wymagane dokumenty powinny być 

podpisane przez Kandydata. 

 

  

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku i obowiązuje przez cały czas trwania 

projektu. 

2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu i wprowadzenia dodatkowych postanowień.  

3. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator 

projektu.  

4.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów na uczestników 

projektu- decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 


