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I. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. 

„Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich”. Realizatorem projektu jest 

Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja, Pawłowo 18, 06-461 Regimin.  

2. Projekt „Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich” jest współfinansowany ze 

środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2020r.  

 

 

II. Definicje 

 

Projekt – oznacza to  projekt pt. „Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich” 

Uczestnik projektu – członek koła gospodyń wiejskich z terenu gmin wiejskich powiatu 

ciechanowskiego 

Realizator projektu – Fundacja edukacyjno – sportowa reGeneracja 

Biuro projektu – znajduje się przy ul. Płońskiej 4/3, 06-400 Ciechanów 
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III. Cele oraz zadania projektu„Świadome i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich”. 

 

1. Cel ogólny projektu 

Celem głównym zadania jest wzmocnienie potencjału i skuteczności działania Kół 

Gospodyń Wiejskich działających na terenie gmin wiejskich powiatu ciechanowskiego.  

 

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe takie jak: doradztwo w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych, zasad przygotowania ofert realizacji zadań 

publicznych, poszerzenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu realizowania 

inicjatyw. 

 

2. Poszczególne działania w ramach projektu „Świadome i aktywne Koła Gospodyń 

Wiejskich”. 

 

1. Wykład ,,Skuteczne działanie na rzecz własnej gminy"  

 

Celem wykładu jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz praktyczne narzędzia 

umożliwiające aktywizację społeczności lokalnej oraz organizowanie jej wokół 

określonych celów. Wykłady odbywać będą się zdalnie za pomocą narzędzi online w 

biurze Fundacji. Założenia organizacyjne: Liczba godzin jednego wykładu: 9 godzin (3 

x3h); Liczba grup: 3 (grupy 10 - osobowe); Łączna liczba godzin: 9 godzin x 3= 27 godzin. 

 

2. Wykład ,,Jak finansować działania organizacji" 

 

Celem wykładów będzie poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania środków 

finansowych na realizację działań organizacji. Wykłady odbywać będą się zdalnie za 

pomocą narzędzi online w biurze Fundacji. Założenia organizacyjne: Liczba godzin 

jednego warsztatu: 9 godzin (3 x3h); Liczba grup: 3 (grupy 10 -osobowe); Łączna liczba 

godzin: 9 godzin x 3= 27 godzin. 
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3. Wykład ,,Tworzenie ofert zadań publicznych" 

 

Celem wykładów będzie poszerzenie wiedzy z tworzenia ofert zadań publicznych. 

Wykłady odbywać będą się zdalnie za pomocą narzędzi online w biurze Fundacji. 

Założenia organizacyjne: Liczba godzin jednego wykładu: 12 godzin (4 x 3h); Liczba grup: 

4 (grupy 10 - osobowe); Łączna liczba godzin: 12 godzin x 4= 48 godzin. 

 

4. Przygotowania materiałów dla kół gospodyń wiejskich 

 

       Celem zadania jest przygotowanie materiałów przez prowadzących wykłady online, które      

zostaną opracowane graficznie i rozdane Kołom Gospodyń Wiejskich. 

 

 

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie  
 

Uczestnikami projektu mogą być członkowie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 

ciechanowskiego. 

 

V. Rekrutacja  

 

1. Etapy rekrutacji 

Promocja odbywać się będzie poprzez kilka kanałów komunikacyjnych – informacje o 

trwającym naborze będą widnieć na stronie internetowej Fundacji i Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie, na fundacyjnym facebooku. Dodatkowo będą wykorzystane plakaty. 

Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców zadania publicznego. 

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez nabór formularzy rekrutacyjnych przygotowanych 

przez koordynatora projektu. Zrekrutujemy 56 uczestników projektu (zakładamy 

zainteresowanie 70% organizacji czyli 28 kół gospodyń wiejskich i zgłoszenie 2 osób z 

organizacji). Osoby zrekrutowane zostaną poproszone o wypełnienie dokumentów 

rekrutacyjnych: formularza rekrutacyjnego, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz 

podpisanie odpowiednich oświadczeń.  
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2. Zasady rekrutacji 

a) Terminy przyjmowania zgłoszeń do projektu:  

 Do 30.06.2020r. 

b) Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie proszone są o pobranie, wypełnienie i 

odręczne podpisanie dokumentów projektowych, tj. formularza rekrutacyjnego, 

deklaracji udziału w projekcie oraz podpisanie odpowiednich oświadczeń.  

c) Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. b, należy złożyć w Biurze Projektu w 

siedzibie Fundacji edukacyjno-sportowej reGeneracja”, przy ul. Płońskiej 4/3 w 

Ciechanowie (biuro jest czynne w godz. 08.00-16.00) przesłać pocztą tradycyjną lub 

przesłać wypełniony skan na adres e-mailowy: biuro@regeneracja.org.pl do dnia 

30.06.2020r  

d) Kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków w dokumentacji w 

przypadku stwierdzenia uchybień formalnych i jest zobowiązany do  każdorazowego 

uzupełnienia braków w dokumentacji. 

e) O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie:  

 przynależność do grupy docelowej,  

 wypełniona i kompletna dokumentacja 

f) Po zakończeniu procesu rekrutacji osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną 

powiadomione o tym fakcie telefonicznie lub drogą e-mailową do dnia 01.07.2020r.  

g) W przypadku większej liczby chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa.  

h) W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby 

zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.  

i) Realizator Projektu może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin rekrutacji 

oraz składania dokumentów.  

 

V. Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 

1. Uczestnicy projektu mają prawo do: 

a. Otrzymania wyczerpującej informacji dotyczącej projektu pn. „Świadome i aktywne 

Koła Gospodyń Wiejskich”  i dostępnych w jego ramach form wsparcia. 

b. Bezpłatnego udziału we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w projekcie. 

c. Zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty. 

d. Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 
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e. Otrzymania materiałów szkoleniowych. 

f. Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. 

 

2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do: 

a. Zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

b. Wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w częściach 

dotyczących procesów rekrutacji. 

c. Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, o które zostanie poproszony przez 

Realizatora projektu. 

d. Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i 

ewaluacji projektu. 

e. Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 

f. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych poprzez złożenie podpisu na liście. 

g. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie do poinformowania Realizatora 

projektu w formie pisemnej wskazując przyczynę. 

h. Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w 

projekcie. 

i. Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, realizowanych w ramach 

projektu. Warunkiem ukończenia poszczególnych form wsparcia jest udział w co 

najmniej 80% godzin zajęć. Nie osiągnięcie przez uczestnika wymaganego minimum 

80% uczestnictwa zostanie potraktowane jako rezygnacja z dalszego udziału w 

projekcie.  

j. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia do 

poinformowania telefonicznie lub osobiście Realizatora projektu o planowanej 

nieobecności. 

k. Usprawiedliwienia wszystkich nieobecności poprzez dostarczenie zaświadczenia 

lekarskiego w przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku 

różnych zdarzeń losowych. 

 

3. Zasady rezygnacji z projektu: 

a. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, po złożeniu w biurze 

projektu pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny.  
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b. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy 

uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu. 

c. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 i obowiązuje do czasu 

zakończenia projektu, to jest do 30.09.2020.  

2. Regulamin projektu będzie dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 

Realizatora projektu. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje 

niemożnością uczestnictwa w projekcie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator 

projektu. 

5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany 

wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020r.  

 

 

 

Zatwierdziła 

Anna Podlasiak 

Koordynator Projektu 
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