projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015
realizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Ruczaj w Żegiestowie

REGULAMIN REKRUTACJI
uczestników projektu
„Aktywność sportowa i społeczna sposobem na udane wakacje”
§1

1. Komisję Rekrutacyjną wybiera Zarząd UKS Ruczaj.
2. Komisja składa się z 3-5osób:
- przewodniczącego KR –członek Zarządu UKS Ruczaj
- do 2 członków UKS Ruczaj
-do 2 członków Rady Rodziców ZSP w Żegiestowie
3. Komisja rozpatruje wszystkie złożone wnioski bez względu na fakt posiadania przez
nie braków formalnych, za które uważa się brak wypełnionych wszystkich rubryk,
brak daty, brak podpisu, brak umotywowania wniosku, brak opisu sytuacji rodzinnej.
Tego typu braki oceniane są w wersji punktowej, najpierw przez kierownika projektu
poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów w ocenie formalno-merytorycznej
przez koordynatora projektu.
4. Każdy z członków KR dokonuje samodzielnej oceny złożonych wniosków i sporządza
własną listę rankingową poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów
kwalifikacyjnych w skali od 0 do 5. Ocena musi być zgodna z Regulaminem
Rozpatrywania Wniosków.( § 2)
5. Przewodniczący KR dokonuje zebrania indywidualnych list członków komisji i
dokonuje zliczenia sumy ilości punktów dla każdego z rozpatrywanych wniosków.
6. Do sumy uzyskanych punktów podczas komisji kwalifikacyjnej dodaje się sumę
oceny formalno-merytorcznej dokonanej przez koordynatora projektu. Na tej
podstawie dokonuje się ustalenia listy rankingowej.
7. W przypadku gdyby więcej niż jedna osoba posiadała tyle samo punktów
rankingowych co osoba następna lub poprzednia, koordynator projektu po
konsultacjach dokonuje ostatecznego przyznania miejsca na liście rankingowej.
8. Listę rezerwową ustala się kolejno w taki sam sposób jak listę podstawową.
9. Po zakończeniu posiedzenia sporządza się z niego stosowny protokół.
10. W nagłych wypadkach komisja może przerwać swoje obrady i zakończyć w innym
terminie, jednakże czas zakończenia posiedzenia nie może być inny niż wskazany w
harmonogramie projektu
§2
Wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane według poniższego regulaminu, rozpatrywaniu podlegają
równie ż wnioski niekompletne, z błędami, nie wypełnione w 100%, posiadające braki.

Regulamin Rozpatrywania Wniosków
OCENA FORMALNA– osobą dokonującą jest koordynator projektu stosując następujące kryteria i przypisuje
punkty według następujących zasad.
1.
2.

Wniosek złożony na prawidłowym formularzu – 1 pkt.
Wniosek wypełniony przez osobę upoważnioną – 1 pkt.

3.
4.
5.
6.

Wniosek uzupełniony prawidłowo we wszystkich wymaganych miejscach lub w stopniu wyższym
niż 90% – 3 pkt.
Wniosek posiada braki w wypełnieniu w stopniu nie większym niż 75% - 2-3 pkt.
Wniosek posiada braki w wypełnieniu w stopniu nie większym niż 50% - 1-2 pkt.
Wniosek posiada braki w wypełnieniu w stopniu większym niż 50% - 0-1 pkt.

RAZEM MAKSYMALNIE: 5 pkt.
Uwagi : dopuszczalne oceny cząstkowe.

OCENA MERYTORYCZNA – członkowie komisji rekrutacyjnej– na podstawie regulaminu Komisji
Rekrutacyjnej) przypisuje punkty według następujących zasad:
1.
2.
3.
4.

trudna sytuacja finansowa rodziny – 0-1 pkt.
innymi uwarunkowania – 0 -1 pkt.
Krótki opis sytuacji rodzinnej – 0-1 pkt.
Osoby nie spełniające kryteriów określonych w pkt. 1-3, ale ze względu na zrównoważony rozwój, a
tym samym integracje, dodatkowo chcące aktywnie spędzać czas poprzez sport, powiny być
zakwalifikowane do projektu - 0-2 pkt.

RAZEM MAKSYMALNIE: 5 pkt.
Uwagi : dopuszczalne oceny cząstkowe.
§3

1. Komisja działa na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Koordynatora projektu.

Żegiestów, dnia 19.05.2015r
Lidia Łukasik - koordynator projektu

