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Regulamin projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 

IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 

IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne nr RPLD.09.02.01-10-A009/19 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin projektu określa zasady rekrutacji, uczestnictwa i przyznawania wsparcia 

w projekcie pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”. 

2. Projekt jest realizowany przez: 

a. Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

b. Powiat Tomaszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim, 

c. Gminę Tomaszów Mazowiecki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

d. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

3. Projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowany jest podstawie 

Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 nr RPLD.09.02.01-10-A009/19 zawartej w dniu 1 czerwca 2020 roku 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi (Instytucją Pośredniczącą). 

4. Celem głównym Projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” jest rozwój 

usług medyczno – opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, starszych, z niepełnosprawnością, 

służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze 

społecznym oraz poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług na terenie powiatu 

tomaszowskiego. Działania w projekcie przyczynią się do zwiększenia samodzielności osób 

stanowiących grupę docelową. 

5. Okres realizacji Projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” przewidziano 

w terminie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r. 

6. Całkowity nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są 

uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Grupy Sterującej. Sprawy 

rozstrzygane będą w oparciu o akty prawa unijnego i polskiego, dokumenty programowe 

i obowiązujące wytyczne.  

§2  

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1. Projekt – projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” nr RPLD.09.02.01-10-

A009/19; 
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2. Regulamin projektu – Regulamin projektu „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX 

Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne nr 

RPLD.09.02.01-10-A009/19 

3. Realizator Projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, 97-

200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5; 

4. Partner Projektu – podmioty, które zawarły Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu 

„Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”, tj.: 

a. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

b. Powiat Tomaszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

c. Gmina Tomaszów Mazowiecki/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Mazowieckim, 

d. Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tomaszowie 

Mazowieckim. 

5. Biuro Projektu – biuro obsługujące Projekt, zapewniające możliwość udostępnienia pełnej 

dokumentacji merytorycznej wdrażanego projektu oraz osobistego kontaktu uczestników 

z kadrą projektu, mieszczące się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Cekanowskiej 5, tel. 

500 757 618 lub 44 723 34 89 

6. Kandydat – osobę fizyczną (kobietę lub mężczyznę) biorącą udział w procesie rekrutacji do 

Projektu; 

7. Uczestnik Projektu – osobę fizyczną (kobietę, mężczyznę) zakwalifikowaną do udziału 

w Projekcie, która podpisała stosowne oświadczenia/kontrakt, 

8. Strona Projektu – stronę internetową Projektu znajdującą się pod adresem 

www.mopstomaszow.naszops.pl w zakładce „Projekt Tomaszowskie Centrum Usług 

Społecznych II”, na której zamieszczane będą dokumenty oraz aktualne informacje dotyczące 

realizowanego Projektu, 

9. Instytucję Pośredniczącą (IP) – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

§3 

Uczestnicy Projektu (grupa docelowa) 

1. Grupę docelową Projektu stanowi 1.363 osób (1.205 kobiet i 158 mężczyzn), w tym 1.278 

(1.140 kobiet i 138 mężczyzn) osób niesamodzielnych, zamieszkałych (zgodnie z art. 25 

kodeksu cywilnego) na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim, które 

ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia 

w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego oraz 85 osób (65 kobiet i 20 mężczyzn) z ich otoczenia. Uczestnicy 

będą mogli skorzystać z więcej niż jednej z założonych form wsparcia, wymienionych w §5 

Regulaminu projektu. 

http://www.mopstomaszow.naszops.pl/
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2. Powyższe wsparcie ukierunkowane są na seniorów, tj. osoby po 50 r.ż. oraz osoby 

z niepełnosprawnościami. Ponadto działaniami objęci są również opiekunowie faktyczni oraz 

rodziny osób niesamodzielnych, których udział w Projekcie jest niezbędny dla skutecznego 

wsparcia osób niesamodzielnych. 

3. Możliwość skorzystania z ww. wsparcia uzależniona jest od spełniania kryteriów formalnych 

i merytorycznych, jak również przyjętych założeń projektu. 

4. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba fizyczna: 

a. zamieszkującą na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim (w rozumieniu 

art. 25 Kodeksu Cywilnego), 

b. niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga 

opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej 

jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w wieku po 50 roku życia lub osoba 

stanowiąca otoczenie ww. osób (tj. osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie zamieszkujące 

i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest 

niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym). 

która złożyła Formularz rekrutacyjny wraz z kompletem wymaganych oświadczeń 

i załączników oraz przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału 

w Projekcie. 

§4 

Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w sposób ciągły przez cały okres 

realizacji Projektu, z zapewnieniem możliwości realizacji założonych celów i wskaźników. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzana zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości 

i równości szans (w tym równości płci).  

3. Nabór prowadzony będzie przez pracowników socjalnych, koordynatorów oraz Partnerów 

Projektu. 

4. Aby wziąć udział w Projekcie należy: 

a. zapoznać się z Regulaminem projektu, 

b. złożyć (osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub jednego z działających 

na terenie kraju operatorów pocztowych, w tym firm kurierskich) w Biurze Projektu lub 

w siedzibie Partnerów projektu wypełniony i własnoręcznie (bądź przez opiekuna prawnego) 

podpisany Formularz rekrutacyjny, 

c. przejść pozytywnie weryfikację formalną (weryfikację kryteriów obligatoryjnych 

i merytorycznych udziału w Projekcie); 
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5. Weryfikacja Formularzy rekrutacyjnych będzie dokonywana przez Kadrę Projektu (minimum 

2 osoby) posiadającą odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w zakresie realizacji usług 

społecznych, na bieżąco w miarę napływu Formularzy rekrutacyjnych do Biura Projektu. W 

przypadku braków formalnych Kandydat zostanie jednokrotnie wezwany do ich uzupełnienia 

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupełnienie wskazanych 

braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem Formularza rekrutacyjnego na etapie 

weryfikacji formalnej i nie zakwalifikowaniem Kandydata 

6. Weryfikacja Formularzy rekrutacyjnych będzie polegała na ocenie spełnienia przez Kandydata: 

a. kryteriów formalnych (spełnione łącznie, wg  metody spełnia/nie spełnia): 

✓ zamieszkanie na terenie powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim (w 

rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego), 

✓ osoba niesamodzielna w wieku po 50 roku życia lub osoba z jej otoczenia, 

✓ prawidłowo wypełniony/uzupełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, 

b. kryteriów merytorycznych – preferencyjne w przypadku dostępu do usług opiekuńczych, 

asystenckich i usług w mieszkaniach wspomaganych: 

✓ osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczająca 

wielokrotnego wykluczenia społecznegoi,  

✓ osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

z niepełnosprawnością sprzężonąii, z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba 

z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, 

✓ osoba korzystająca ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 

7. O zakwalifikowaniu się bądź nie zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie Kandydat 

zostanie poinformowany telefonicznie/osobiście. 

8. W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych udziałem we danym wsparciu będzie 

obowiązywała kolejność zgłoszeń. 

§5 

Rodzaje wsparcia przewidziane w Projekcie 

Realizacja celu Projektu zakłada wsparcie w postaci: 

1. Dom Dziennego Pobytu (Dzienny dom pomocy) zlokalizowany przy ul. Św. Antoniego 55 

a. zapewniający całodziennie usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, 

b. wsparcie skierowane dla 30 Uczestników Projektu, 

c. posiadający w ofercie terapie grupową, w tym zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, 

ruchowe, w tym świadczone przez fizjoterapeutę i masażystę, 

d. nadzór pielęgniarki, 

e. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione dwa posiłki dziennie, poczęstunek, wyjścia 

kulturalne, 

f.   wsparcie przewidziane dla mieszkańców miasta Tomaszów Mazowiecki; 
 

2. Dom Dziennego Pobytu II (Dzienny dom pomocy) zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 34 

a. zapewniający całodziennie usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, 
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b. wsparcie skierowane dla 30 Uczestników Projektu, 

c. posiadający w ofercie terapie grupową, w tym zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, 

ruchowe, w tym świadczone przez fizjoterapeutę i masażystę, 

d. nadzór pielęgniarki, 

e. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione dwa posiłki dziennie, poczęstunek, wyjścia 

kulturalne, 

f.   wsparcie przewidziane dla mieszkańców miasta Tomaszów Mazowiecki; 

3. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

a. zakres usług opiekuńczych obejmować będzie m. in. pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem, 

b. wsparcie skierowane dla 50 Uczestników Projektu – mieszkańców Miasta Tomaszów 

Mazowiecki, 

c. zasady udzielania wsparcia wynika każdorazowo z ogólnych przepisów prawa oraz 

wewnętrznych uregulowań każdej z jednostek odpowiedzialnych za realizację usług; 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze  

a. zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowany będzie do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności Uczestnika, w tym: pielęgnację 

jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji 

organizm, 

b. wsparcie skierowane dla 18 Uczestników Projektu – mieszkańców Miasta Tomaszów 

Mazowiecki, 

c. zasady udzielania wsparcia wynika z ogólnych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

uregulowań jednostki odpowiedzialnej za realizację usług; 

5. Usługi asystenckie 

a. usługi asystenckie do osób z niepełnosprawnością mają na celu pomoc w wykonywaniu 

podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania 

społecznego, zawodowego, edukacyjnego, 

b. wsparcie skierowane dla 9 Uczestników Projektu – mieszkańców Miasta Tomaszów 

Mazowiecki, 

c. zasady udzielania wsparcia wynika z ogólnych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

uregulowań jednostki odpowiedzialnej za realizację usług; 

6. Wypożyczalnia sprzętu pierwszej potrzeby 

a. wsparcie odpowiadające na potrzeby osób niesamodzielnych obejmujące prowadzenie 

wypożyczalni sprzętu pierwszej potrzeby, 

b. wsparcie skierowane do mieszkańców miasta Tomaszów Mazowiecki, 

c. zasady udzielania wsparcia wynika z ogólnych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

uregulowań jednostki odpowiedzialnej za realizację wsparcia; 

7. Mieszkania wspomagane 

a. wsparcie adresowane do osób niesamodzielnych/ z niepełnosprawnościami, zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

b. wsparcie skierowane do 8 Uczestników Projektu – mieszkańców miasta Tomaszów 

Mazowiecki, 

c. Uczestnikom Projektu zostanie zapewniony codzienny posiłek, artykuły chemiczne 

i higieniczne oraz przybory indywidualne, 
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d. Uczestnicy zostaną objęci pracą socjalną, usługami opiekuńczymi, wsparciem 

terapeutycznym i specjalistycznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami, 

e. zasady udzielania wsparcia wynika z ogólnych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

uregulowań jednostki odpowiedzialnej za realizację wsparcia; 

8. Kluby Seniora 

a. realizacją zajęć mających na celu: zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie 

umiejętności i indywidualnych zainteresowań, zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób 

starszych w życiu społecznym i kulturalnym; 

b. wsparcie przewidziane dla mieszkańców miasta i gminy Tomaszów Mazowiecki; 

9. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

a. zakres usług opiekuńczych obejmować będzie m. in. pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem, 

b. wsparcie skierowane dla 20 Uczestników Projektu – mieszkańców gminy Tomaszów 

Mazowiecki,  

c. w ramach oferowanego wsparcia jest również możliwość finansowanie sąsiedzkich usług 

opiekuńczych,  

d. osobom niesamodzielnym, u których zdiegnozowano taką potrzebę zostanie dostarczany 

posiłek, 

e. zasady udzielania wsparcia wynika każdorazowo z ogólnych przepisów prawa oraz 

wewnętrznych uregulowań każdej z jednostek odpowiedzialnych za realizację usług; 

10. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

a. wsparcie odpowiadające na potrzeby osób niesamodzielnych w zakresie zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny; 

b. wsparcie skierowane do 40 Uczestników Projektu – mieszkańców powiatu tomaszowskiego; 

c. zasady udzielania wsparcia wynika z ogólnych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

uregulowań jednostki odpowiedzialnej za realizację wsparcia; 

11. Porady prawne i psychologiczne 

a. wsparcie przewidziane zarówno dla osób niesamodzielnych jak i osób z ich otoczenia, które 

ma na celu pomoc w uzyskaniu informacji o obowiązujących przepisach prawnych, jak 

i wsparcia psychologicznego; 

b. wsparcie skierowane do mieszkańców powiatu tomaszowskiego; 

c. zasady udzielania wsparcia wynika z ogólnych przepisów prawa oraz wewnętrznych 

uregulowań jednostki odpowiedzialnej za realizację wsparcia; 

§6 

Prawa i obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

a. otrzymania wsparcia przewidzianego w Projekcie, 

b. uzyskania pełnych informacji dotyczących realizacji i udziału w Projekcie. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a. zapoznania się z Regulaminem projektu, 
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b. podpisania niezbędnych oświadczeń uczestnictwa w Projekcie oraz innych dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu oraz monitorowania wskaźników 

kluczowych, 

c. regularnego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparcia, 

d. wypełniania ewentualnych ankiet ewaluacyjnych i udzielania innych niezbędnych informacji 

w celu monitoringu i ewaluacji Projektu, 

e. niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych, kontaktowych i innych 

danych mających wpływ na realizację Projektu, 

f. w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekazania Realizatorowi 

Projektu danych dotyczących swojego sytuacji niezbędnej do określania wskaźników 

realizacji celu Projektu. 

§7 

Monitoring i kontrola  

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do dobrowolnego poddania się procesowi monitoringu, 

kontroli i ewaluacji, mającego na celu przede wszystkim ocenę skuteczności działań podjętych 

w ramach Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest  każdorazowo potwierdzać swoją obecność w ramach 

wszystkich form wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności/potwierdzeń/protokołów. 

3. Realizator Projektu monitoruje w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie 

Uczestnika Projektu sytuację osoby pozwalającą na rozliczenie Projektu w zakresie 

założonych wskaźników. 

§8 

Zasady zakończenia udziału w Projekcie 

1. Uczestnik Projektu kończy udział w Projekcie w przypadku: 

a. złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn osobistych/losowych/zdrowotnych, 

które to muszą być udokumentowane co najmniej złożeniem odpowiedniego oświadczenia; 

b. niewywiązywania się z innych obowiązków Uczestnika Projektu skutkujących 

zakończeniem udziału w Projekcie.  

2. W przypadku zakończenia przez Uczestnika Projektu udziału w Projekcie z powodów 

nieuzasadnionych lub skorzystania z wsparcia w sposób nieuprawniony, Uczestnik Projektu 

zobowiązany jest zwrócić Realizatorowi Projektu kwotę jaka została przeznaczona 

w Projekcie na jego udział w przerwanej formie wsparcia. Wysokość kwoty uzależniona jest 

od etapu na jakim nastąpiło zakończenie udziału w Projekcie i będzie ustalana indywidualnie. 
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§9 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Beneficjent projektu informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego oraz 

minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-

mailowy: iod@lodzkie.pl lub kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję 

na adres siedziby Administratora. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby 

Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej 

umowy o dofinansowanie projektu, Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowiecki. Może się Pani/Pan również 

skontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, który realizuje projekt nr 

RPLD.09.02.01-10-A009/19 poprzez email: iodo@mopstm.pl. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 

9 ust. 2 lit. g RODO: 

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.); 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.470) oraz załącznika I i II do tego 

rozporządzenia; 

c. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu 

europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, 

audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014); 
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d. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4. Pani/ Pana dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, 

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. 

Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym 

uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

6. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są:  

a. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, 

b. Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 

Łódź, 

c. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 

Łódź, 

d. Beneficjent realizujący projekt Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki / Miejskiemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowiecki, ul. Cekanowska 5, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki,  

e. Partnerzy Projektu: Powiatowemu Stowarzyszeniu Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Niebrowska 14, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Gminie 

Tomaszów Mazowiecki / Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tomaszowie 

Mazowieckim, ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Powiatowi 

Tomaszowskiemu / Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  

f.   podmioty, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.  

Pani/Pana dane osobowe przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie 

Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta jak również 

mogą zostać powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora, 

Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

7. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie 

z obowiązującym prawem. 

8. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4, 

do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów 

prawa. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w art. 17 i 18 RODO. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje 

Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą 

profilowane. 

12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

§10 

Postanowienia końcowe   

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany istotnych zapisów 

wniosku o dofinansowanie, zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, dokumentów 

programowych, zmiany interpretacji zapisów wytycznych przez IP lub IZ bądź konieczności 

doprecyzowania lub poprawy zapisów, co przełoży się na efektywniejszą realizację Projektu. Zmiany 

będą ogłaszane na Stronie Projektu oraz udostępnione w Biurze Projektu. 

 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia 01.07.2020 r. 

 

Załączniki: 

1. Formularz rekrutacyjny 

2. Zgłoszenie osoby z otoczenia uczestnika projektu 

3. Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych 

4. Oświadczenie uczestnika projektu dot. spełniania kryteriów uczestnictwa 

5. Zakres danych osobowych powierzanych do przetwarzania 

 
 

 
i Wielokrotne wykluczenie społeczne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z poniższych przesłanek: 

a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 

26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa 
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

f) osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego; 

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność 

sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 
h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

i) osoby niesamodzielne; 
j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

k) osoby korzystające z PO PŻ. 

ii Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną to osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności. 


