
Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Stobrawska ziemia bez odpadów” 

§ 1  
Informacja o projekcie

1. Projekt pn.  „Stobrawska  Ziemia  bez  odpadów”  jest realizowany  w  ramach  projektu
grantowego pod nazwą Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne, nr naboru 14/2019/G,
ogłoszony  przez  Stowarzyszenie  LGD  Stobrawski  Zielony  Szlak,  współfinansowany  ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Projekt  polega  na  edukacji  i  integracji,  w  szczególności  osób  z  grup  zagrożonych
wykluczeniem społecznym, seniorów, poprzez zainteresowanie ich tematyką oraz ochrony
środowiska  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  segregacji  odpadów
komunalnych i  edukacji  w zakresie  występowania Kani  Rudej  na terenie Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego.

3. Projekt  realizowany  jest  zgodnie  z  umową  o  dofinansowanie  projektu  nr  6/XIVG/2020
z dnia 20.08.2020r., zwaną dalej Umową oraz zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu nr
24/XIVG/19.

4. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice. 
5. Projekt realizowany jest w okresie od 4.01.2021r. do 30.09.2021r.
6. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy mieszkańców LGD z wykorzystaniem rozwiązań

innowacyjnych oraz integrację społeczeństwa – udział w projekcie młodzieży, dzieci, osób
dorosłych, a także seniorów. 

§ 2 
Informacja o rekrutacji 

a) Rekrutacja uczestników projektu ma charakter otwarty. 
b) Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji  oraz udziału w projekcie można uzyskać pod

nr telefonu: 608193583, Ewelina Dyszlowska – Prezes Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice.
c) Informacje o projekcie i niniejszy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępne są na

stronie  Internetowej:  https://gminapokoj.pl/4296/2069/stowarzyszenie-solectwo-
falkowice.html

§ 3 
Planowany termin rekrutacji  

1. Rekrutacja uczestników planowana jest w następującym terminie od 10.05.2021 r.   
18.05.2021r.

§ 4
Zasady rekrutacji
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https://gminapokoj.pl/4296/2069/stowarzyszenie-solectwo-falkowice.html


1. Udział w projekcie jest dobrowolny.
2. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w oparciu o zasadę równego dostępu  do projektu 

kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami.
3. Zakłada się udział 25 osób.  
4. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że 

pierwszeństwo mają seniorzy, następnie osoby defaworyzowane powyżej 50 roku życia.
5. Uczestnikiem realizowanego zadania może zostać osoba, która  jest mieszkańcem obszaru

LGD Stobrawski Zielony Szlak, tj. Gminy Pokój, Świerczów, Popielów, Lubsza, Murów,
Łubniany, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Namysłów.
 

6. Preferowane są osoby z grup:  
a. dzieci i młodzież
b. osoby dorosłe
c. osoby po 50 r.ż.

7. Uczestnikami  projektu  zostanie  25 osób,  które  jako pierwsze  zgłosiły  swój  udział.  Jeśli
liczba osób zgłoszonych będzie większa, od liczby planowanych miejsc – tworzy się listę
rezerwową.

§ 5 
Przeprowadzenie rekrutacji 

1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie  składa  deklarację  uczestnictwa w projekcie
drogą  mailową  na  adres:  stowarzyszeniefalkowice@wp.pl,  lub  osobiście  w  siedzibie
Stowarzyszenia, Fałkowice 51, 46-034 Pokój.

2. Realizator  projektu  weryfikuje  spełnienie  przez  osobę  zainteresowaną,  która  złożyła
deklarację  uczestnictwa,  przesłanki  umożliwiającej  udział  w  projekcie  oraz  tworzy  listę
osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. 

3. W  sytuacji  powstania  wolnych  miejsc  po  wyczerpaniu  listy  rezerwowej  prowadzi  się
dodatkowy  nabór  uczestników  w  formie  rekrutacji  uzupełniającej
z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 

§ 6
Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik projektu ma obowiązek: 
a.  złożenia  niezbędnej  deklaracji  uczestnictwa  w  projekcie,  pozwalającej  na
zakwalifikowanie  do  udziału  w  projekcie,  w  tym  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w celu realizacji projektu,

2. b.  regularnego,  sumiennego  i  punktualnego  uczestnictwa  w  organizowanych  zajęciach,
służących realizacji  projektu 
c. każdorazowego potwierdzenia obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście
obecności 

3. Uczestnik projektu ma prawo do:
a. dobrowolnego i nieodpłatnego udziału we wszystkich działaniach projektowych
b. rezygnacji z udziału w projekcie z ważnych powodów, niezależnych od uczestnika po
złożeniu pisemnej rezygnacji realizatorowi projektu 
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§ 7
Postanowienia końcowe

1. Zarząd  Stowarzyszenia  Sołectwo  Fałkowice  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  niniejszego
Regulaminu.

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Regulaminem,  dotyczących  rekrutacji
i  uczestnictwa w projekcie  decyzję wiążącą podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Sołectwo
Fałkowice. 

§ 8
Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie. 


