
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pn.: „Aktywne Sołectwa na start” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Aktywne Sołectwa 

na start” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2016 – 2017. 

2. Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

3. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”, w partnerstwie z Fundacją Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy oraz 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta  

i Gminy Debrzno” w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Aktywne Sołectwa na start” realizowany  

w ramach Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Lider projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta  

i Gminy Debrzno”; 

Partnerzy projektu – należy przez to rozumieć Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik 

Północy oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; 



 

Uczestnik/Uczestniczka – oznacza osobę zakwalifikowaną do udziału w projekcie; 

Kandydat na uczestnika projektu – należy przez to rozumieć osobę zainteresowaną udziałem 

w projekcie, która złożyła formularz zgłoszeniowy do projektu;  

Komisja Rekrutacyjna - należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Partnerów 

projektu, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy uczestników/ uczestniczek; 

Biuro projektu – oznacza siedzibę Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno” w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno; 

 

 

 

§ 3 

Cel i założenia projektu 

1. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności, motywacji  

i kompetencji lokalnych liderów społeczności wiejskich z terenu gminy Debrzno  

w zakresie działań oddolnych w celu poprawy jakości życia mieszkańców wsi. 

2. Projekt zakłada objęcie wsparciem: 25 osób - sołtysów/ sołtysek, członków/ członkiń rad 

sołeckich z terenu sołectw gminy Debrzno oraz innych osób aktywnie działających  

w wiejskich organizacjach formalnych i nieformalnych np.: KGW, OHP, wiejskich klubach 

sportowych. 

 

§ 4 

Formy wsparcia 

1. Cykl 5 spotkań szkoleniowo – warsztatowych o tematyce: 

a) Zasady funkcjonowania sołectwa i funduszu sołeckiego, 

b) Cechy lidera społeczności wiejskich, 

c) Trening umiejętności społecznych liderów działających na rzecz obszarów wiejskich 

d) Fundusze PROW na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi, 

e) Wspólne działania w praktyce – poprawa estetyki miejscowości wiejskich.  

2. Wyjazd studyjny do wioski tematycznej – Paproty w województwie zachodniopomorskim. 

3. Uroczyste zakończenie projektu. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 



 

5. Podejmowane w projekcie działania prowadzone będą z zachowaniem zasady równości 

szans. 

 

§ 5 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu prowadzona jest przez Partnerów projektu 

– Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy i Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Człuchowskiej. 

2. Warunkiem objęcia kandydata/kandydatki procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez 

niego/nią prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza 

zgłoszeniowego. 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Partnerów - Fundacji Lokalna Grupa 

Działania – Naszyjnik Północy i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 26 w Debrznie oraz na ich stronach 

internetowych: www.lgdnp.org.pl, www.lgdzc.pl, a także w biurze projektu - 

Stowarzyszeniu „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  i na jego stronie 

internetowej www.stowdeb.pl  

4. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Partnerów osobiście, drogą 

pocztową, lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@lgdzc.pl, biuro@lgdnp.org.pl). Każdy 

Formularz otrzyma indywidualny numer ewidencyjny.  

5. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w okresie od 5 do 19 września br.  

6. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie. 

8. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność wpływu Formularzy zgłoszeniowych,  

z zastrzeżeniem pkt. 9 i 10. 

9.  W przypadku większej liczby zgłoszeń – niż założona w projekcie grupa osób, 

pierwszeństwo będą miały osoby reprezentujące każde z 17 sołectw Gminy. 

10. W projekcie uczestniczyć może co najwyżej dwóch przedstawicieli z danego sołectwa,  

z zastrzeżeniem pkt. 9. 

11. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna składająca się z 

3 przedstawicieli Partnerów projektu (2 pracowników biura i 1 członka Zarządu Partnera). 

http://www.lgdnp.org.pl/
http://www.lgdzc.pl/
http://www.stowdeb.pl/
mailto:biuro@lgdzc.pl
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12. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

13. Komisja Rekrutacyjna opracuje listę podstawową osób zakwalifikowanych do projektu oraz 

listę rezerwową. 

14. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji lub 

przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej, z zastrzeżeniem iż w 

pierwszej kolejności wybrana zostanie osoba z tego samego sołectwa, a w przypadku braku 

kandydatów - kolejna z listy rezerwowej. 

15. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz osoby z list rezerwowych 

powiadomione zostaną o wynikach i decyzji Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie. 

16. Osoba składająca Formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Lidera Projektu i Partnerów w celu realizacji Projektu. 

 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Lidera projektu w ramach niniejszego Projektu należy: 

a) zapewnienie doświadczonych trenerów i doradców z odpowiednim przygotowaniem 

dydaktycznym do przeprowadzenia spotkań szkoleniowo-warsztatowych, 

b) zapewnienie materiałów szkoleniowych, 

c) zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia spotkań, 

d) zapewnienie wyżywienia dla uczestników/ uczestniczek podczas zajęć i wizyty studyjnej 

e) ubezpieczenie uczestników/uczestniczek od NNW na czas wyjazdu do Paprot 

f) wynajem autokaru na potrzeby wyjazdu studyjnego. 

2. Do obowiązków uczestnika/uczestniczki projektu należy: 

a) aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

b) obecność na zajęciach 

c) wypełnianie ankiet, list obecności, 

d) potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych, 

e) bieżące informowanie Lidera projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w projekcie. 



 

3. Uczestnik/ uczestniczka Projektu wyraża zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w 

celu udokumentowania działań przewidzianych w Projekcie, niezbędnych do jego 

rozliczenia. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku 

zaistnienia w toku realizacji okoliczności wymagających uregulowania, w tym z uwagi na 

zmianę warunków realizacji projektu, a także w przypadku pisemnego zalecenia 

wprowadzenia określonych zmian ze strony instytucji przyznającej dofinansowanie, bądź 

innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji 

projektu, lub w innych uzasadnionych przypadkach. 

2. Zastrzega się prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania umowy  

o dofinansowanie Projektu. 

3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Lider projektu poinformuje 

indywidualnie uczestników/ uczestniczki  projektu oraz zamieści odpowiednie informacje na 

stronie internetowej Lidera i Partnerów. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3 uczestnikowi/ uczestniczce projektu nie 

przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze, w szczególności wobec Lidera projektu. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Dotyczy projektu pn.: „Aktywne Sołectwa na start” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, podpisać i złożyć osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną na 

adres: Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej/ Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy, ul. 

Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno bądź mailem biuro@lgdnp.org.pl lub biuro@lgdzc.pl w terminie do 19 września br.  

 

INFORMACJE WYPEŁNIANE PRZEZ OSOBĘ PRZYJMUJACĄ WNIOSEK 

Numer formularza 

 

 

Data i godzina przyjęcia/ Podpis 

osoby przyjmującej dokumenty 

 

 

 

DANE PERSONALNE 

Imię/Imiona:  

Nazwisko:  

Data i miejsce 

urodzenia: 

 

Pesel:  

Telefon  

Adres e–mail:  

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu:  

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Gmina:  Powiat:  

Województwo:  
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Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że: 

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233*  

Kodeksu Karnego) oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne 

z prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zbieranych na potrzeby 

rekrutacji do projektu pn: „”Aktywne Sołectwa na start” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 realizowanego 

przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z 

Fundacją Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy i Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2014 r. Nr 1182zezm.). 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik 

Północy i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemni Człuchowskiej poprzez 

upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych na dowolnym polu eksploatacji. Zgoda 

nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Jednocześnie oświadczam, że posiadam 

prawa autorskie i majątkowe do przekazanych przeze mnie fotografii i nikt nie będzie 

wnosił roszczeń w sprawach autorstwa 

4. Zapoznałem(am) się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w pełni 

akceptuję jego zapisy. 

 

 

……………………………………………..…                              …………………………… 
    Miejscowość, data                                                                                                           Czytelny podpis 

 

 Art. 233 k.k.  § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY DOCELOWEJ PROJEKTU 

Reprezentowane 

Sołectwo (nazwa 

Sołectwa): 

 

 

 

 

Pełniona funkcja: 

(zaznaczyć właściwe 

pole) 

Sołtys/ Sołtyska  Członek/ Członkini Rady 

Sołeckiej 

 

Przedstawiciel 

organizacji 

formalnej (podać 

nazwę) 

 

Przedstawiciel 

organizacji 

nieformalnej (podać 

nazwę) 

 


