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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE    

„Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju 

społeczności wiejskich” 
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1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bo jak nie my, 
to kto? Siła dialogu obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” 
sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeostwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 
lata 2021 – 2030, realizowanego przez Koło Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich 
„SWOJAKI” w Woli Dębioskiej, z siedzibą w Woli Dębioskiej 462, 32-852 Dębno 
(Realizator projektu). 

2. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2022 – 31.08.2024. 
3. W regulaminie oraz wszystkich dokumentach dotyczących projektu zostały użyte 

sformułowania, które oznaczają: 
– Członek KGW to Członek lub Członkini koła gospodyo/gospodarzy wiejskich z danej 
miejscowości/obszaru, 
– Sołtys to Sołtys lub Sołtyska danej miejscowości, 
– Członek Rady Sołeckiej to Członek lub Członkini Rady Sołeckiej z danej miejscowości. 

4. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego  
i obywatelskiego środowisk wiejskich województwa małopolskiego i reprezentatywności 
ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej województwa małopolskiego, w tym 
poprzez poprawę samoorganizacji za pomocą profesjonalizacji członków 20 Kół 
Gospodyo Wiejskich (KGW) i 20 Sołtysów / Członków Rad Sołeckich. 

5. Projekt jest skierowany dla przedstawicieli środowisk wiejskich z powiatu tarnowskiego, 
brzeskiego, bocheoskiego i dąbrowskiego z województwa małopolskiego.  
W projekcie weźmie udział łącznie 20 sołectw i 20 KGW z tych sołectw. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
7. Szczegółowe informacje na temat projektu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu – Opis 

projektu.  
8. Biuro projektu znajduje się w Woli Dębioskiej 462, 32-852 Dębno (powiat brzeski) – 

siedziba Koła Gospodyo i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI” w Woli Dębioskiej. Ze 
względu na przebieg projektu, tryb pracy osób ze strony Realizatora projektu oraz pracę 
w terenie, kontakt osobisty w Biurze projektu możliwy tylko i wyłącznie po 
wcześniejszym umówieniu się. Dane kontaktowe znajdują się na koocu Regulaminu.  

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

________________________________________________________________ 
 

 2 
 

1. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się w terminie 01.08.2022 – 31.08.2022 
(włącznie) i ma charakter otwarty. 

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 40 osób, czyli 20 sołectw.  
W projekcie 1 sołectwo będzie miało reprezentację w liczbie 2 osób: 1 Sołtys +  
1 Członek KGW lub 1 Członek Rady Sołeckiej + 1 Członek KGW (w rekrutacji mogą 
wziąd udział tylko osoby pełnoletnie). Warunkiem obligatoryjnym jest wzięcie udziału 
2 osób z danego sołectwa według w/w kryteriów. 

3. Za rekrutację odpowiedzialni są przedstawiciele ze strony Realizatora projektu.  
4. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywad się będzie z zasadą równych szans  

w dostępie do uczestnictwa w projekcie. 
5. Każda osoba chętna wziąd udział w projekcie składa poprawnie wypełniony 

Formularz rekrutacyjny – oświadczenia – klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 
2 do Regulaminu), Test rekrutacyjny (załącznik nr 3 do Regulaminu).  

6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w Biurze projektu. Można je będzie uzyskad 
również po wysłaniu informacji przez chętnego kandydata na maila kontaktowego 
Realizatora projektu (w tytule wiadomości prosimy o wpisanie nazwy sołectwa oraz 
powiatu) lub zostawienie maila w komentarzu w mediach społecznościowych 
Realizatora projektu pod postem dotyczącym rekrutacji – również z podaniem takich 
danych. 

7. Wypełnione dokumenty (zgłoszenia) można przekazywad: 
– osobiście wyznaczonym przedstawicielom ze strony Realizatora projektu,  
lub  
– w formie skanu na e – mail z dopiskiem w tytule wiadomości „Dokumenty 
zgłoszeniowe do projektu – sołectwo ……… powiat ……. ” –  
w wykropkowane miejsca należy wpisad nazwę swojego sołectwa i nazwę powiatu 
lub 
– pocztą tradycyjną na adres Biura projektu – liczy się data wpływu. 

8. W przypadku wysłania dokumentów w formie skanów, osoba po otrzymaniu 
informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, będzie zobligowana do przesłania 
pocztą na adres korespondencyjny lub osobistego dostarczenia oryginałów tych 
dokumentów przedstawicielom ze strony Realizatora projektu, w terminie 14 dni od 
otrzymania takiej informacji.  

9. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które np. ze 
względów technicznych nie dotrą na wskazanego e – maila, a także za błędy 
„pocztowe” związane z wysłaniem zgłoszeo korespondencją tradycyjną.  
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10. Realizator projektu może wezwad kandydatów do projektu do dokonania korekt 
uchybieo w dokumentach rekrutacyjnych - informacja w formie telefonicznej /  
e-mailowej elektronicznej, według danych wskazanych w Formularzu rekrutacyjnym. 
Brak wniesienia poprawek na wyraźną prośbę Realizatora projektu w wyznaczonym 
terminie spowoduje odrzucenie zgłoszenia.  

11. Dokumenty, które wpłyną przed lub po podanym terminie rekrutacji nie będą 
rozpatrywane.  

12. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się 
do udziału w projekcie.  

13. Kwalifikacja do projektu odbędzie się na podstawie następujących kryteriów: 
 – do listy rankingowej / rezerwowej będzie brana pod uwagę średnia z cz. I.  testu 
rekrutacyjnego Członka KGW i Sołtysa / Członka Rady Sołeckiej – 2 osób zgłoszonych 
do projektu z danego sołectwa. Im niższy wynik tym wyższe miejsce na liście 
rankingowej / rezerwowej. 
– premia do uzyskania w cz. II. testu rekrutacyjnego oznaczona jako pytania 
premiujące – co pozwala na zmianę miejsca na liście rankingowej / rezerwowej 
– gdy powyższe nie wystarczy zgodnie z kolejnością zgłoszeo. 

14. Pierwszeostwo do uczestnictwa w projekcie mają sołectwa, które NIE brały udziału  
w projektach i / lub szkoleniach z tematyki dialogu i społeczeostwa obywatelskiego 
oraz osoby (mieszkaocy sołectw wskazanych w formularzu rekrutacyjnym), którzy NIE  
brali udziału w projektach i / lub szkoleniach realizowanych z tematyki dialogu  
i społeczeostwa obywatelskiego – premia do uzyskania w cz. II. testu rekrutacyjnego 
oznaczona jako pytania premiujące.  

15. Test rekrutacyjny składa się z 2 części. Pierwsza częśd zawiera 10 pytao. We 
wszystkich pytaniach należy zaznaczyd 1 odpowiedź (test jest jednokrotnego 
wyboru). Każda prawidłowa odpowiedź to zdobyty 1 pkt. Każda błędna odpowiedź to 
0 pkt. W drugiej części znajdują się 2 pytania premiujące, oznaczone I i II – należy 
zaznaczyd TAK lub NIE. Wybrane przez siebie odpowiedzi należy zaznaczyd X lub wziąd 
w kółko. 

16. W Formularzu rekrutacyjnym wszystkie pola muszą zostad uzupełnione. Kandydat do 
projektu zgadza się ze wszystkimi zapisami w części Oświadczenia zawartej  
w Formularzu rekrutacyjnym. Nie wyrażenie zgody na którekolwiek z nich skutkuje 
niemożnością brania udziału w projekcie. To samo dotyczy części Klauzula 
informacyjna RODO.  Wypełniona klauzula informacyjna RODO i inne dokumenty 
obowiązują osobę jako kandydata do projektu, a po zakwalifikowaniu się do projektu 
jako uczestnika projektu.  

17. Po zakooczonej rekrutacji zostanie utworzona lista rankingowa osób przyjętych, 
zakwalifikowanych do projektu i lista rezerwowa. W przypadku konieczności zostanie 
również utworzona lista zgłoszeo odrzuconych z powodu braków / błędów 
formalnych.  
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18. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które przede wszystkim spełnią wymogi 
formalne, kwalifikujące ich do udziału w projekcie, opisane w 1 Regulaminu,  
i otrzymają najniższą liczbę punktów z testu, a tym samym najwyższe miejsce na liście 
rankingowej, w oparciu o kryteria preferencyjne (pierwszeostwo).  

19. Kwalifikowalnośd kandydata do projektu sprawdzana jest przede wszystkim na 
podstawie Formularza rekrutacyjnego i Oświadczeo zawartych w Formularzu 
rekrutacyjnym. W przypadku konieczności również na podstawie ogólnodostępnych 
rejestrów, informacji podanych na stronach www. Realizator projektu może  
w uzasadnionych przypadkach zażądad dokumentów potwierdzających status 
kandydata do projektu.  

20. Weryfikację kwalifikalności kandydatów do projektu dokonają przedstawiciele ze 
strony Realizatora projektu. Jest ona badana jednokrotnie w momencie prowadzenia 
rekrutacji i na ten moment kandydat do projektu powinien spełniad wymogi.  

21. Lista rankingowe opisane w 2 pkt.17. zostaną ogłoszone w dniu 31.08.2022 r. 
22. Oceny dokumentów rekrutacyjnych dokonane przez przedstawicieli ze strony 

Realizatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Nie będą one 
również uzasadniane.  

23. W przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych ulegnie zmianie z powodu rezygnacji, do 
udziału w projekcie zostaną włączone osoby z listy rezerwowej. Rezygnacja z udziału 
w projekcie może byd spowodowana jedynie z przyczyn zdrowotnych oraz z powodu 
działania tzw. siły wyższej. Rezygnacja z udziału następuje poprzez niezwłoczne 
złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na wzorze otrzymanym od 
przedstawiciela Realizatora projektu – nie później niż w terminie 3 dni od jego 
otrzymania.  

24. Realizator projektu ma prawo do natychmiastowego wykluczenia osoby  
z uczestnictwa w projekcie, w szczególności w przypadku zakłócania w jakikolwiek 
sposób przebiegu projektu i działao projektowych lub działania na szkodę projektu / 
Realizatora projektu, o czym osoba zostanie poinformowana w formie pisemnej lub 
elektronicznej.   

25. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają informację w formie telefonicznej /  
e-mailowej elektronicznej, według danych wskazanych w Formularzu rekrutacyjnym, 
w zależności od poziomu zaawansowania obsługi danych mediów przez osoby 
zakwalifikowane. Zostaną również wówczas poinformowani o kolejnych działaniach 
projektowych.  

26. Nie przewiduje się przeprowadzenia rekrutacji w działaniach projektowych 
oznaczonych jako otwarte w Opisie Projektu - załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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1. Wszystkie działania projektowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących 
w danym momencie obostrzeo sanitarno – epidemiologicznych związanych  
z COVID – 19.  

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym 
Regulaminie oraz działaniach projektowych wynikających w szczególności ze zmian 
podstaw prawnych realizacji Projektu, zmian obostrzeo sanitarno – 
epidemiologicznych czy też konieczności dostosowania do aktualnych potrzeb 
projektu. Zmian dokonuje się w trybie identycznym do trybu uchwalenia niniejszego 
Regulaminu. O zmianach zostaną odpowiednio poinformowani uczestnicy projektu.  

3. Ewentualne spory powstałe w projekcie będą rozstrzygane polubownie. W kwestiach 
spornych ostateczną decyzję podejmuje Realizator Projektu. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielami Realizatora Projektu – wątpliwości 
będą rozstrzygane indywidualnie. 

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Bo jak nie my, to kto? Siła dialogu 
obywatelskiego i współpracy w rozwoju społeczności wiejskich” wraz z załącznikami 
wchodzi w życie z dniem 01.08.2022.  

 
 

Załączniki: 
1. Opis projektu  
2. Formularz rekrutacyjny – oświadczenia – klauzula informacyjna RODO  
3. Test rekrutacyjny 

 
 
  

Dane kontaktowe 
 
Biuro projektu:  
Wola Dębińska 462, 32-852 Dębno  
(siedziba Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „SWOJAKI”) 
E-mail: kgwwoladebinska@gmail.com  
Facebook: SWOJAKI w Woli Dębińskiej  
 
Przedstawiciele ze strony Realizatora projektu: 
Monika Przybyło – tel. 516 988 173 
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