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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 „ Fabryka pomysłów – mali przedsiębiorcy z Korzennej” 

realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, 

Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo 

 Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 

 

§ 1. 
1.Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w projekcie pn. „ Fabryka pomysłów- mali 
przedsiębiorcy z Korzennej” 
2. Projekt zakłada wzrost integracji oraz zwiększenie zaangażowania w życie społeczno-
obywatelskie oraz edukacyjne grup dzieci i młodzieży (104 osób), z Gminy Korzenna. 
Realizowane zadanie zakłada wdrożenie przez stowarzyszenie różnorodnych tematycznie 
warsztatów, działań motywujących i skłaniających uczestników do kreatywnego myślenia, 
oraz podejmowania aktywności obywatelskiej, edukacyjnej, a także przedsiębiorczego 
myślenia.    
3. Projekt, o którym mowa w punkcie 1 realizowany będzie w okresie od 01.05.2016 r. do 
30.11.2016 r. 
4. Uczestnicy nie pokrywają żadnych kosztów z tytułu udziału w projekcie. 
5. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji 
Gminy Korzenna „ KORZENIE” w partnerstwie z Centrum Kultury w Korzennej, oraz 
Sklepem Muzycznym AMADEUSZ. 
 

§ 2 
1.Do projektu zakwalifikowanych zostanie 104 uczestników, dzieci w wieku szkolnym i 
młodzież gimnazjalna, zamieszkujące miejscowości leżące w obrębie Gminy Korzenna lub 
uczęszczające do jednej ze szkół w GK. Są to zatem młodzi ludzie w wielu:  6-16 lat.  

W projekcie przewidziane są następujące rodzaje zajęć 
•warsztaty przedsiębiorczości – 20 osób ( 4 grupy x 5 os.) 
•warsztaty robienia zabawek – 64 osoby ( 8 grup x 8 os.) 
• warsztaty organizacji i planowania – 20 osób 
Jedna osoba będzie mogła uczestniczyć w jednym bloku warsztatowym.  
Ponadto wszyscy uczestnicy projektu będą brali udział w wyjeździe  na 2 wycieczki ( w tym 
52 osoby – 1 wycieczka) , które zostaną zaplanowane podczas warsztatów organizacji i 
planowania, oraz happeningu integracyjnym „Dzień Przedsiębiorczości”. Realizator projektu 
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zapewnia ubezpieczenie uczestników w czasie trwania projektu, catering oraz wszelkie 
potrzebne materiały . 
2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają poprawnie wypełniony 
Formularz zgłoszeniowy- zgoda na uczestnictwo w projekcie (w przypadku osób 
niepełnoletnich formularz podpisuje rodzic/ opiekun prawny). 
2. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronach internetowych : www.korzenie.org.pl, 
www.kozenna.pl  

§ 3 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w okresie od 11.05.2016r do 27.05.2016 r. w 
godzinach 08.00 – 15.00. w biurze projektu Centrum Kultury w Korzennej ( Dwór ) oraz 
29.05.2016 r, na stoisku promocyjnym, podczas Gminnego Dnia Rodziny w Koniuszowej.  
 

§ 4 
Weryfikacji kwalifikowalności Beneficjentów dokona Zespół Rekrutacyjny w składzie: 
Koordynator Projektu oraz członek Zarządu Stowarzyszenia „ KORZENIE” 

§ 5 
1. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które spełnią kryterium 
formalne: 
Dzieci w wieku szkoły podstawowej lub gimnazjalnym zamieszkujące w jednej z 
miejscowości w Gminie Korzenna, lub uczęszczające do jednej ze szkół w GK. 
 
2. Formularze zgłoszeniowe – zgody na uczestnictwo w projekcie wypełnione niepoprawnie, 
zawierające braki lub złożone po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.  
 

§ 6 
Po spełnieniu wymogów formalnych w procesie rekrutacji zastosowany zostanie system 
preferencji polegający na przyznaniu punktów za przynależność do następujących grup: 
a) 
- dzieci pochodzące z rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Korzennej /1 pkt/ 
b)  
- dzieci z rodzin, których głównym źródłem dochodu jest gospodarstwo rolne / 1 pkt/ 
c) 
- dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) / 1pkt/ 
 
W przypadku „remisu” punktowego lub braku miejsc o kolejności przyjęć decyduje data 
zgłoszenia do projektu. 
3. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona z uczestników rekrutacji, którzy z powodu 
wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, będą oni włączeni 
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do projektu w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej 
zakwalifikowane. 
 § 7  
1. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyłonieni przez Zespół Rekrutacyjny w dniu 30.05.2016 r. 
2. Osoby zakwalifikowane do projektu o swoim statusie zostaną powiadomione telefonicznie.  
3. Możliwe jest zakwalifikowanie nieznacznie wyższej liczby Beneficjentów, nie może to 
jednak powodować obniżenia jakość świadczonych zajęć oraz nie może generować  
dodatkowych kosztów.  

§ 8 
Wszelkie dane osobowe przekazywane Stowarzyszeniu „ KORZENIE” i Centrum Kultury w 
Korzennej w procesie rekrutacji są chronione prawem i wykorzystywane jedynie w celach 
realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

§ 9 
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się (w imieniu niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) 
regularnie uczestniczyć w oferowanym wsparciu, a powody absencji mogą być jedynie 
wyjątkowe: obiektywnie uzasadniona sytuacja rodzinna oraz choroba. 
2. Koszt dojazdu uczestnik projektu do/z miejsca realizacji warsztatów (w imieniu 
niepełnoletnich jego prawni opiekunowie) zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie. 

§ 10 
Beneficjenci projektu mają obowiązek wypełniania ankiet oraz dokumentowania swojego 
udziału w projekcie  (podpisy na listach obecności, potwierdzeniach odbioru itp.) 

 
§ 11 

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
         Koordynator projektu 
 

/-/ Kinga Łukasik 
 


