
 

 

 

Regulamin rekrutacji w projekcie „Liderzy kooperacji” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 

Priorytet II- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.5- Skuteczna pomoc społeczna finansowanego 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Gmin i Powiatów w projekcie „Liderzy 

kooperacji”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 

lata 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

finansowanego (zwanego dalej Projektem) w zakresie realizacji działań w I 

Kamieniu Milowym przez Województwo Podkarpackie. 

2. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Biuro projektu mieści się przy ul. Hetmańskiej 120, 35-045 Rzeszów. 

 Parterami projektu są Województwa: Lubelskie, Mazowieckie, 

Podkarpackie, Podlaskie i Świętokrzyskie, reprezentowane przez 

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w : 

 Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, 

 Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 

 Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, 

 oraz Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie, ul. 

Nowogrodzka 62 A, 02-002 Warszawa 

3. Okres realizacji projektu: 01.04.2018- 31.03.2021 r. 

§2 

Założenia i zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych 

polityk sektorowych, takich jak na przykład: policja, sądownictwo, edukacja, 

ochrona zdrowia, instytucje rynku pracy, kultura i organizacje pozarządowe, 



 

 

istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na 

terenie gmin wiejskich. 

Model będzie zawierał opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb 

osób/rodzin uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie, na 

podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i w konsekwencji 

zawarcie kontraktu socjalnego wskazującego oddziaływania i możliwości wielu 

sektorów w środowisku lokalnym np. podniesienie poziomu edukacji dorosłych 

lub dzieci, usprawnienie więzi rodzinnych, zlikwidowanie problemu 

wychowawczego i inne. Opracowany model przyjmie schemat wielowymiarowej 

interwencji wobec sytuacji rodzin i osób, szczególnie pozostających w sferze 

działania instytucji pomocy  

i integracji społecznej, który pozwoli doprowadzić do sytuacji, w której jednostki 

lub grupy będą w stanie samodzielnie pełnić rolę społeczne w sferze rodzinnej, 

towarzyskiej, zawodowej i obywatelskiej oraz podejmować obowiązek 

odpowiedzialności wobec zagrożeń społecznych w swoim środowisku 

lokalnym. 

2. Projekt przyczyni się do: doskonalenia kooperacji międzyinstytucjonalnej 

pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk 

sektorowych oraz wypracowania wielopłaszczyznowego modelu postępowania 

w procesie aktywizacji społecznej. 

3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w dwóch etapach: 

4. Aby wziąć udział w rekrutacji do pierwszego etapu należy spełnić równocześnie 

następujące warunki: 

1. być gminą wiejską z terenu Województwa Podkarpackiego (zgodnie z 

podziałem NUTS_2018), 

2. złożyć w wyznaczonym terminie kompletnie wypełnioną- Kartę 

zgłoszeniową Gminy. 

5. W drugim etapie rekrutacji mogą wziąć udział: 

a) Powiaty z Województwa Podkarpackiego, które wyślą w określonym 

terminie kartę zgłoszeniową 

 

 

 



 

 

§3 

Proces rekrutacji 

1. Dokumenty Gminy składają w okresie od 30.04.2018r. do 15.05.2018r. 

2. Dokumenty Powiaty składają w terminie od 18.05.2018r. do 25.05.2018r. 

3. Dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji w przypadku nie osiągnięcia 

założonej w projekcie liczby uczestników. Informacja o przedłużonej rekrutacji i 

terminie składania Kart zgłoszeniowych zamieszczona będzie na stronie 

internetowej regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.   

4. Rekrutację prowadzi Zespół ds. Modelu w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Rzeszowie w skład którego wchodzą: 

a) Kierownik projektu, 

b) Specjalista regionalny, 

c) Specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania, 

d) Konsultant prawny, 

e) Konsultant naukowy, 

f)   Doradcy. 

5. Do zadań Zespołu ds. Modelu należy w szczególności: 

a) analiza dokumentów rekrutacyjnych (z Gmin i Powiatów) pod kątem 

formalnym, 

b) analiza zgłoszeń pod kątem poniższych kryteriów: 

 wielkości (liczba ludności i sołectw w Gminach i Powiatach, dane 

GUS 2015), 



 

 

 wysokości dochodu na mieszkańców Gmin i Powiatów (dane GUS 

za 2015), 

 liczby osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w 

stosunku do liczby ludności ogółem, 

 zasobów infrastruktury pomocowej i instytucjonalnej (dane OZPS 

2016), 

c) wypełnienie Karty Oceny dla każdej zgłoszonej Gminy ( w pierwszym etapie) 

wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, 

ci) wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów Gmin, które spełniają 

założone kryteria udziału w Projekcie, 

cii) sporządzenie listy rankingowej Gmin, które zakwalifikowały się do drugiego 

etapu rekrutacji, 

ciii) wyłonienie na podstawie złożonych dokumentów Powiatów, które spełniają 

założone kryteria udziału w projekcie, 

civ) dokonanie wyboru Gmin i Powiatów zakwalifikowanych do udziału w Pojekcie. 

6. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a) dokumenty rekrutacyjne dla Gmin należy pobrać ze strony internetowej: 

http://www.rops.rzeszow.pl/a-152--rekrutacja-gmin-wiejskich-do-

projektu-%E2%80%9Eliderzy-kooperacji%E2%80%9D, wypełnić 

czytelnie, podpisać oraz dostarczyć za pomocą poczty tradycyjnej lub 

mailowo zeskanowaną Kartę zgłoszeniowa Gminy, w czasie trwania 

procesu rekrutacyjnego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, 

b) dokumenty rekrutacyjne dla Powiatów należy pobrać ze strony 

www.rops.rzeszow.pl ; dokumenty będą dostępne od dnia opublikowania 

listy rankingowej gmin zakwalifikowanych do drugiego etapu, tj. od 

18.05.2018r. Dokumenty wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć 

za pomocą poczty tradycyjnej lub mailowo zeskanowaną Kartę 

http://www.rops.rzeszow.pl/a-152--rekrutacja-gmin-wiejskich-do-projektu-
http://www.rops.rzeszow.pl/a-152--rekrutacja-gmin-wiejskich-do-projektu-
http://www.rops.rzeszow.pl/a-152--rekrutacja-gmin-wiejskich-do-projektu-
http://www.rops.rzeszow.pl/


 

 

zgłoszeniowa gminy, w czasie trwania procesu rekrutacyjnego do 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Złożone dokumenty nie 

podlegają zwrotowi, 

c) dokument niekompletny tj. niepodpisany lub niewypełniony we 

wszystkich wymaganych miejscach, nie będzie rozpatrywany, 

d) złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z 

zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie, 

e) podmioty  zostaną  poinformowane o zakwalifikowaniu się do Projektu 

telefonicznie oraz mailowo. Dodatkowo informacja o wyborze Gmin i 

Powiatów zostanie upubliczniona na stronie 

http://www.rops.rzeszow.pl/s-54-liderzy-kooperacji/s-195-aktualnosci. 

7. Procedura wyboru: 

a. Przy wyborze Gmin kryterium branym pod uwagę będzie stosunek osób 

długotrwale korzystających z pomocy społecznej do ogólnej liczby 

mieszkańców Gminy wyrażony w procentach. Do działań projektowych 

służących opracowaniu modelu współpracy pomocy społecznej z innymi 

sektorami zostaną wybrane Gminy o najwyższych i najniższych 

wskaźnikach procentowych ze zgłoszonych Gmin wiejskich; 

b. Kolejnym kryterium będzie wielkość Gminy oraz dochód na mieszkańca 

Gminy – wybrane zostaną Gminy 

o najmniejszej i największej liczbie ludności oraz o największych i 

najmniejszych dochodach Gminy na mieszkańca; 

c. Ostatnim kryterium będą zasoby infrastruktury pomocowej Gminy – 

zostaną wybrane Gminy o największych i najmniejszych zasobach; 

d. Każda Gmina spełniająca w/w kryteria otrzyma od 1 do 12 punktów w 

każdym kryterium; 

e. Wybór Gmin musi prowadzić do spełnienia wskaźnika zawartego w 

projekcie – 8 Gmin wiejskich z 6 Powiatów. 

http://www.rops.rzeszow.pl/s-54-liderzy-kooperacji/s-195-aktualnosci


 

 

f. Na podstawie największej liczby punktów zostanie stworzony ranking 

Gmin. 

g. Po analizie zgłoszeń z Powiatów zostanie sporządzona lista rankingowa 

Powiatów, na terenie których znajdują się Gminy wyłonione w pierwszym 

etapie rekrutacji. 

h. Do udziału w projekcie zostanie wybranych 8 Gmin z największą liczbą 

punktów z uwzględnieniem liczby Powiatów, w których Gminy są 

umiejscowione, tak aby nie przekroczyć liczby 6 Powiatów. 

i. W przypadku, gdy nie zostałaby zachowana reprezentacja 6 Powiatów, 

może zostać wybrana Gmina, która nie uzyskała wymaganej liczby 

punktów z Powiatu, z którego jest już wybrana 1 Gmina. 

j. W przypadku równej liczby punktów Gmin, o miejscu rankingowym 

decyduje wskaźnik związany z procentem osób korzystających 

długotrwale z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców 

(czym wyższy wskaźnik, tym wyższe miejsce w rankingu Gmin). 

k. Z Gmin i Powiatów, które nie zakwalifikowały się do współpracy stworzona 

zostanie lista rezerwowa uwzględniając liczbę zdobytych punktów. 

l. W przypadku rezygnacji którejś z wybranych Gmin z udziału w projekcie 

zostanie wybrana kolejna Gmina wraz z Powiatem  z rankingu. 

m. Informacje o wyniku rekrutacji Gmin i Powiatów zostaną upublicznione na 

stronie internetowej rops.rzeszow.pl 

8. W rekrutacji zostanie wyłonionych 8 gmin i 6 powiatów, którym zostaną 

przedstawione założenia i zadania jakie będą realizowane w I kamieniu 

milowym projektu, tj. od dnia podpisania porozumienia do 31.03.2019r. Z 

przedstawicielami wybranych Gmin i Powiatów Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej podpisze porozumienie o współpracy. 

9. Zakończenie postępowania rekrutacyjnego i podpisanie porozumień z Gminami  

i Powiatami nastąpi nie później niż do 31.06.2018r. 



 

 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie  zastrzega sobie prawo 

zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy 

pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 

 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 roku. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy 

strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, umowy o dofinansowanie projektu, 

a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 


