Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Literatura, słowo, książka i ja” POKL.09.05.00-12-643/11-00
realizowanego w ramach
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Program Operacyjnego Kapitał Ludzki
§ 1.
Definicje
1.

Projekt – projekt „Literatura, słowo, książka i ja” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich, w okresie od 1 marca 2012 r. do 30 listopada 2012 r.

2.

Beneficjent – Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, Korzenna 342,
33-322 Korzenna

3.

Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

4.

Beneficjenci Ostateczni – Uczestnicy projektu - 24 dzieci w wieku szkolnym (co
najmniej 11 K) z klas 4 – 6 zamieszkujące w Gminie Korzenna, które spełniają
kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

5.

Komisja Rekrutacyjna – za weryfikację kwalifikowalności BO odpowiada
Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu.

6.

Biuro Projektu – Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, Korzenna 342,
33-322 Korzenna, tel.: 18 440 64 66, e-mail: gbpkorzenna@interia.pl, strona
internetowa: www.gbpkorzenna.pl.
§ 2.
Informacje ogólne

1.

Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu „Literatura, słowo,
książka i ja”, realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Korzennej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
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2. Projekt skierowany jest do 24 dzieci w wieku szkolnym (w tym co najmniej 11 K)
uczęszczających do klas 4 – 6 (szkoła podstawowa), zamieszkujących w Gminie
Korzenna. Grupami preferowanymi w rekrutacji będą: dzieci pochodzące z rodzin
korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej oraz dzieci z
rodzin, których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne.
3. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności i podniesienie poziomu
uczestnictwa w formach edukacji czytelniczej i kultury książki wśród BO projektu
tj. dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6) poprzez organizację różnorodnych form
warsztatowych obcowania z książką, spotkań i wyjazdów edukacyjnych do końca
listopada 2012 r.
4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia dla BO
spełniających kryteria rekrutacji:
•

warsztaty z zakresu zasobów literatury i kultury książki dostępnych online – 48 h
szkoleniowych (3 grupy x 16 h szkol.),

•

warsztaty introligatorstwa - 24 h szkoleniowe (3 grupy x 8 h szkol.),

•

warsztaty wykorzystania metod decoupage do oprawy książek - 72 h szkoleniowe
(3 grupy x 24 h szkol.),

•

2 wyjazdy edukacyjne: do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

oraz do

Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie (zwiedzanie + lekcja muzealna),
•

2 spotkania autorskie z wybranymi autorami literatury dziecięcej lub
młodzieżowej

•

konkursy on-line promujące czytelnictwo.
§ 3.
Uczestnicy projektu

1. Uczestnikiem projektu może być:
•

dziecko w wieku szkolnym uczęszczające do klasy 4 – 6 szkół podstawowych,
zamieszkujące w gminie Korzenna /kryterium formalne/

/miejsce zamieszkania oznacza zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie Gminy
Korzenna/
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Grupami preferowanymi w rekrutacji będą:
- dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Korzennej /10 pkt./,
- dzieci z rodzin, których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne /5 pkt./ uściślenie definicji preferowanych grup w § 3, pkt. 3,
które złoży Kartę Zgłoszenia podpisaną przez rodzica/opiekuna wraz z wymaganymi
załącznikami i zostanie zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję
rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu i Asystent Kierownika projektu.
2.

Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych Kart
Zgłoszeń oraz załączników – podpisanych przez rodziców/opiekunów oświadczeń
o przynależności do preferowanej grupy/grup uczestników projektu, wymienionych
w § 3, pkt. 3.

3. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 24 dzieci w wieku szkolnym (w tym co
najmniej 11 K) uczęszczających do klas 4 – 6, zamieszkujących w Gminie Korzenna
z uwzględnieniem grup preferowanych. Przynależność do tych grup łączy się
z przyznaniem punktów w procesie rekrutacji /liczba punktów uzależniona jest od
przynależności do danej grupy, w przypadku przynależności jednego uczestnika
projektu do więcej niż jednej grupy preferowanej, punkty zostaną zsumowane/.
Grupy preferowane:
•

dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Korzennej w odniesieniu do któregokolwiek możliwego świadczenia OPS tj.
świadczeń

pieniężnych

(zasiłek

stały,

okresowy,

celowy),

świadczeń

niepieniężnych oraz rehabilitacji zawodowej zgodnie z Systemem Pomocy
Społecznej OPS w Korzennej /przykładowe formy to: zasiłek rodzinny,
dożywianie dzieci w szkołach itp./ – świadczenie takie powinno przysługiwać
dziecku-uczestnikowi projektu lub co najmniej jednemu z członków rodziny
dziecka, wspólnie

zamieszkującym w gospodarstwie domowym w okresie

poprzedniego i/lub bieżącego roku kalendarzowego tj. w 2011 r.-2012 r. /10 pkt./,
•

dzieci z rodzin, w których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne
tzn. gospodarstwo o powierzchni pow. 1 ha przeliczeniowego, z którego dochód
stanowił nie mniej, niż 50% dochodów ogółem w 2011 r. i/lub w 2012 r.
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wszystkich dochodów osób wspólnie zamieszkujących w danym gospodarstwie
rolnym /źródło: definicje przyjęte wg Głównego Urzędu Statystycznego
http://www.stat.gov.pl/wroc/67_359_PLK_HTML.htm

4.

/5 pkt./

Przy wyborze uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie
wymogami określonymi w § 3, pkt. 1 i 3. W przypadku „remisu” punktowego lub
braku miejsc o kolejności przyjęć do projektu decyduje data złożenia przez BO
wymaganych dokumentów. W procesie rekrutacji zapewnione zostało minimum
miejsc dla dziewczynek w grupie docelowej, co będzie miało odzwierciedlenie w
procesie tworzenia listy rankingowej tj. do projektu zostanie zakwalifikowanych
pierwszych 11 dziewczyn z utworzonej listy rankingowej spełniających kryteria
formalne, następnie o przyjęciu do projektu decydować będzie jedynie liczba punktów
uzyskanych w trakcie rekrutacji oraz data zgłoszenia (zgodnie z § 3, pkt. 3-4) bez
względu na płeć uczestnika rekrutacji.
§ 4.
Proces rekrutacji

1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w okresie trwania projektu
w terminie od 12 do 26 marca 2012 roku w dni robocze w godzinach 16.00 – 18.00
/biuro projektu – Gminna Biblioteka Publiczna w Korzennej, Korzenna 342/.
2.

Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie składają Kartę zgłoszeniową,
stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami:
•

Oświadczenie o przynależności dziecka do grupy/grup preferowanych w
rekrutacji wymienionych w § 3, pkt. 3 - Zał. nr 2 do Regulaminu

3. Komplet dokumentów uczestnicy/ opiekunowie prawni przekazują osobiście do
Kierownika lub Asystenta Kierownika Projektu w Biurze projektu.
4. Zgłoszenia niekompletne będą jednorazowo kierowane do uzupełnienia. W przypadku
nieuzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie (2 dni) lub kolejnych braków
przy kolejnym złożeniu dokumentów, zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
5.

Komisja rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w Karcie zgłoszeniowej i załącznikach,
sporządza Protokół Rekrutacji oraz Listę Rankingową – stanowiącą Załącznik nr 3
do Regulaminu, a następnie w dniu 30 marca 2012 r. podejmuje decyzję
o zakwalifikowaniu do projektu dzieci spełniających wymogi rekrutacyjne. Komisja
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ustala listę osób zakwalifikowanych do projektu na podstawie spełnienia kryteriów
formalnych i preferencyjnych, a następnie w dniu 30 marca 2012 r. telefonicznie
powiadomi je o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie.
6.

W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria rekrutacyjne przewyższa
liczbę 24 miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej
zostaną włączone do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia
warunków uczestnictwa w projekcie przez osoby wcześniej zakwalifikowane. W
przypadku, gdy wydatki określone w budżecie nie zostaną naruszone (nie zostaną
zwiększone lub też jakość zakupów usług i towarów nie zostanie zmniejszona) oraz
utrzymana zostanie jakości form wsparcia w ramach projektu, istnieje możliwość
zakwalifikowanie nieznacznie większej ilości osób do projektu, spełniających kryteria
formalne.

7. Spośród zakwalifikowanych do projektu Beneficjentów Ostatecznych utworzone
zostaną 3 grupy warsztatowe o liczebności ok. 8 osób i w zależności od miejsca
zamieszkania BO wybrane zostaną miejsca realizacji warsztatów, tak aby uwzględnić
optymalne warunki dojazdu BO na warsztaty (czas i możliwość dojazdu).
8.

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego rodzaju wsparcia wypełnia Deklarację
uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego o
poinformowaniu, że koszt uczestnictwa w projekcie BO jest pokrywany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych
warunkach uczestnictwa w projekcie, Kwestionariusz osobowy.

9.

Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na
warsztatach, wyjazdach edukacyjnych, spotkaniach autorskich poprzez złożenie
podpisu na Liście obecności oraz Listach potwierdzających odbiór kompletu książek,
cateringu przeznaczonych dla BO, nagród rzeczowych.

10. W przypadku nieobecności na zajęciach z powodów losowych lub zdrowotnych
uczestnik zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie
pisemnej /usprawiedliwienie podpisane przez rodzica/ opiekuna BO/.
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11. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji uczestnika projektu i niemożności
wprowadzenia nowej osoby do projektu, może być on zobowiązany do pokrycia
kosztów uczestnictwa.
12. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Wnioskodawcy
www.gbpkorzenna.pl oraz w Biurze Projektu.
§ 5.
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 9 marca 2012 r.

2. Beneficjenci Ostateczni mają obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i nabycia
umiejętności miękkich, a także uczestnictwa w formach wsparcia w ramach projektu
w wyznaczonych terminach i godzinach.
3. Koszt dojazdu na poszczególne formy wsparcia uczestnik zobowiązuje się pokryć we
własnym zakresie. Rodzic/ opiekun uczestnika projektu zobowiązuje się do dowozu/
odprowadzania swojego dziecka do/z miejsca organizacji poszczególnych form
wsparcia lub /jeśli zajdzie taka potrzeba/ wyraża zgodę na samodzielne dotarcie do/z
miejsca organizacji poszczególnych form wsparcia i miejsca zamieszkania.
4. Gminna Biblioteka w Korzennej nie odpowiada za wszelkiego rodzaju zdarzenia
losowe i wypadki mające miejsce w czasie dojazdu lub powrotu z/do miejsca
organizacji poszczególnych form wsparcia i z/do miejsca zamieszkania.
5. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zobowiązania uczestnika projektu do
złożenia dodatkowych dokumentów poświadczających jego kwalifikowalność do
udziału w projekcie.
6. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez
Kierownika Projektu.

……………………………………………
Asystent Kierownika projektu
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Załączniki:
- Karta zgłoszenia,
- Oświadczenie o przynależności dziecka do grupy/grup preferowanych w rekrutacji
- Wzór listy rankingowej
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie beneficjenta ostatecznego o poinformowaniu, że koszt uczestnictwa w
projekcie BO jest pokrywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów rekrutacji, warunkach
uczestnictwa w projekcie i pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
- Kwestionariusz osobowy
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