
 

      Załącznik nr 1  
        do Zarządzenia Nr 010/22/21 

     Dyrektora CUS w Gminie Kramsk  
z dnia 02.08.2021 r. 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
 

§ 1. Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pt „Centrum Usług Społecznych w 

Gminie Kramsk” (nr POWR.02.08.00-00-0078/20) realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w 

Gminie Kramsk, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk.  

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla  rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

3. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gminy Kramsk dostępu do wysokiej jakości, 

dopasowanych do indywidualnych potrzeb usług społecznych.  

4. Termin realizacji Projektu: od 01.10.2020 r. do 31.05.2023 r. 

5. Biuro projektu znajduje się w: 

Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk, ul. Kurpińskiego 6 , 62-511 Kramsk  

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

7. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Kramsk. 

 

§ 2. Zasady rekrutacji uczestników  
 

1. Uczestnikiem/Uczestniczką  projektu może być osoba, która: 

a) spełnia warunek dopuszczający tj. mieszkańcem gminy Kramsk; 

b) zgłasza dobrowolnie chęć udziału w projekcie poprzez złożenie podpisu na formularzu „Deklaracja 

uczestnictwa w Projekcie”;  

c)  spełnia kryteria kwalifikowalności przyjęte w projekcie. 

 

      § 3. Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie wniosku o udzielenie usług społecznych;  

b) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie;  

c) złożenie oświadczenia uczestnika projektu; 

d) złożenie oświadczenia -  mieszkańca. 

 

§ 4. Prawa uczestników projektu  
 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

a) korzystania z przydzielonych form wsparcia w postaci usług społecznych;  

b) zgłaszania uwag i ocen form wsparcia, w których uczestniczy; 

c) rezygnacji z udziału w Projekcie po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia podając jej powód, w 

terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. 

 

 



 

§ 5. Obowiązki uczestnika projektu  
 

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu; 

b) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie;  

c) bieżącego informowania o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w Formularzu 

zgłoszeniowym/wniosku  i/lub Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie; 

d) niezwłocznego poinformowania Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk w przypadku zmiany 

miejsca zamieszkania. 

 

 § 6. Postanowienia końcowe  
 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. 

3. W przypadkach spraw nie objętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o przyznanie usług społecznych. 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 

3. Oświadczenie uczestnika projektu. 

4. Oświadczenie – mieszkańca. 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu.  

         

 

 
………………………………………..                            ……..…………………………………….. 

      MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                       CZYTELNY PODPIS                                                                                    
          MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                   CZYTELNY PODPIS  


