Załącznik Nr 1 do Zrządzenia
Burmistrza Nowego
z dn. 1 lipca 2021 r., Nr 283/2021

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
pn.: Centrum Młodych w Nowem

§1
Niniejszy regulamin określa sposób i zasady rekrutacji uczestników projekt pn.: Centrum Młodych w
Nowem. Umowa o przyznanie grantu 57/ U/XVIII/RPO/EFS/2020.

§2
1. Celem głównym projektu, o jakim mowa w § 1 jest aktywizacja społeczna 20 dzieci w wieku
6/7 – 14 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
( w rozumieniu definicji zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w zakresie
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014 – 2020).
2. Sposób realizacji projektu określa umowa o przyznanie grantu 57/ U/XVIII/RPO/EFS/2020.
wraz z załącznikami i wniosek o przyznanie grantu.
§3
1. Za właściwe przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny jest koordynator projektu i osoba
prowadząca Centrum Młodych w Nowem.
2. Rekrutacja prowadzona będzie przy współudziale MGOPS w Nowem i szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie Nowego.
3. Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się 1 lipca 2021 r. i potrwa do 15 lipca 2021 r.

§4
1. Do udziału w projekcie zakwalifikowane mogą zostać dzieci, które spełniają poniższe warunki:
1) Posiadają miejsce zamieszkaniaw rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze
zdegradowanym miasta Nowe (oświadczenie zawarte w formularzu zgłoszeniowym),
2) Spełniają przesłanki dotyczącej zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w
rozumieniu Wytycznych, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu – weryfikacja
przez MGOPS,
3) Spełniają przesłanki dotyczącej wieku uczestnika (dziecka) -

podlegają obowiązkowi

szkolnemu (6/7-14 lat) – weryfikacja przez placówki oświatowe,
4) Rodzice/opiekunowie złożą kkompletną dokumentację
2. Kryterium dodatkowym jest - kolejność zgłoszeń do projektu (decyduje data i godzina wpływu
dokumentów aplikacyjnych do biura projektu, nie jest brana pod uwagę data stempla
pocztowego).

§4
1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci wyrażający chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązani są
do złożenia dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu w terminie do 12 lipca 2021 r.
( Formularz rekrutacyjny – Załącznik Nr 1 do regulaminu i oświadczenie w zakresie RODO –
Załącznik nr 2 do Regulaminu).
2. Dokumenty składać można w Urzędzie Gminy w Nowem, Plac Świętego Rocha 5, 86 – 170
Nowe, lub GMOPS w Nowem.
3. Formularze uczestnictwa w projekcie będą na bieżąco weryfikowane przez osoby/podmioty
wymienione w § 3.
4. Gmina Nowe może wezwać rodziców/opiekunów prawnych do uzupełnienia brakujących
dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.
5. Po zakończeniu rekrutacji sporządzona zostanie lista podstawowa i lista rezerwowa osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
6. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, do udziału w projekcie zakwalifikowana
zostania osoba na najwyższej pozycji listy rezerwowej.

§5
1. Rekrutacja w projekcie zakończy się 15 lipca 2021 r.
2. Osoba prowadząca Centrum Młodych w Nowem sporządzi listę podstawową i rezerwową
osób zakwalifikowanych do projektu i powiadomi telefonicznie rodziców/opiekunów
prawnych dzieci o kwalifikacji do projektu.
3. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostanie
zawarta umowa uczestnictwa.

