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Regulamin rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa  

W ramach projektu: „Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie modelu pracy z 

zastosowaniem metody tutoringu.”Operacja realizowana w ramach Działania 19 „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-

2020. 

 

§ 1 

 INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt realizowany jest przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią zwana dalej 

PRAZE  z  siedzibą Górki 3A, 82-500 Kwidzyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 

lata 2014-2020. 

2. Biuro projektu znajduje się w siedzibie PRAZE , Górki 3A, 82-500 Kwidzyn. Czynne jest w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00. 

3. Okres realizacji projektu: 01.03.2019r. -30.11.2019 r. 

4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

§ 2  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i zasady uczestnictwa: 

 - mieszkańców z obszaru LSR Lokalnej Grupy Działania z terenu: gminy Sadlinki, gminy Ryjewo, gminy 

Gardeja, gminy Prabuty, gminy wiejskiej Kwidzyn.  

 - przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LSR Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania 

 z terenu: gminy Sadlinki, gminy Ryjewo, gminy Gardeja, gminy Prabuty, gminy wiejskiej Kwidzyn  

w ramach projektu. W ramach projektu „Silny i wykwalifikowany trzeci sektor- wprowadzenie 

modelu pracy z zastosowaniem metody tutoringu.”Operacja realizowana w ramach Działania 19 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” , Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020. 

2. PRAZE będzie dążyć do zakwalifikowania do udziału: 
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 - 75 uczestników we wszystkich warsztatach zaplanowanych w  projekcie, 

 -  5 przedstawicieli z organizacji pozarządowych uczestników  

3. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w następujących wsparciach:  

Warsztaty dla mieszkańców z terenu PLGD „Jak założyć organizację- krok po kroku” (1 warsztat x 5 

gmin, 8h/warsztat): 

a. Rodzaje organizacji- różnice i podobieństwa. 
b. Etapy rejestracji organizacji- dokumenty i formularze. 
c. Rozpoczęcie działalności organizacji. 
d. Pozyskiwanie środków na działalność organizacji. 
e. Sprawozdawczość w NGO 
 

Indywidualnych zajęć z tutoringu w zakresie zarządzania NGO w ramach którego zorganizowane 

zostaną spotkania dla 5 organizacji z zakresu: 

a. opracowania Indywidualnego Planu Wsparcia- 60 h  
b. prawa- 45 h 
c. finansów i księgowości- 45 h 
d. spraw administracyjnych- 45 h 
e. wsparcia merytorycznego przy pisaniu projektów- 45 h 
 

Daty realizacji tutoringu (6h/dzień): 3, 10, 17, 24 kwietnia 2019;  8, 15, 22, 29 maja 2019; 5, 12, 19, 26 

czerwca 2019; 3, 10, 17, 24 lipca 2019; 7, 14, 21, 28 sierpnia 2019; 4, 11, 18, 25 września2019;  9, 16, 

23, 30 października 2019; 6, 7 listopada 2019. 

 
 

§ 3 

 TERMIN I MIEJSCE  SPOTKAŃ  

1. W siedzibie Gminy Kwidzyn – Urząd Gminy Kwidzyn, u. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn lub w 

innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 

 1 spotkanie 8 h-  w terminie - 18 maja 2019, 

2. W siedzibie Gminy Sadlinki – Urząd Gminy Sadlinki, u. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki lub w innym 

wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 

 1 spotkanie 8 h-  w terminie – 13 kwietnia 2019, 

3. W siedzibie Gminy Ryjewo – Urząd Gminy Ryjewo, u. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo lub w innym 

wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 

 1 spotkanie 8 h-  w terminie – 15 czerwca 2019, 
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4. W siedzibie Gminy Gardeja – Urząd Gminy Gardeja, u. Kwidzyńska 27, 82-520 Gardeja  lub w innym 

wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 

 1 spotkanie 8 h-  w terminie – 13 lipca 2019, 

5. W siedzibie Miasta i Gminy Prabuty – Urząd Miasta i Gminy Prabuty, u. Kwidzyńska 2, 82-550 

Prabuty lub w innym wyznaczonym miejscu zostaną zrealizowane: 

 1 spotkanie 8 h-  w terminie – 10 sierpnia 2019, 

6. PRAZE informuje, iż terminy i miejsce mogą ulec zmianie.  

 

§ 4  

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Grupę docelową stanowią mieszkańcy obszaru LSR Lokalnej Grupy Działania z terenu: gminy 

Sadlinki, gminy Ryjewo, gminy Gardeja, gminy Prabuty, gminy wiejskiej Kwidzyn oraz organizacje 

pozarządowe z terenu PLGD, którzy w terminie złożą Deklarację uczestnictwa w projekcie. 

2. Preferowana w projekcie będzie grupa defowaryzowana tj.  osoby w wieku emerytalnym z terenu 

PLGD.  

 

§ 5  

WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

1. Nabór na warsztaty jest otwarty. 

2. Proces rekrutacji rozpocznie się od 1.03.2019 r.  

3. Terminy rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej www. praze.pl, na tablicy ogłoszeń 

w poszczególnych gminach.  

4. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. W przypadku większej ilości uczestników tworzy się listę rezerwową. 

6. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie będą informowani 

telefonicznie w następnym dniu po ukończeniu rekrutacji. 

7. W przypadku nie zebrania się grupy określonej w §2 pkt. 2 w/w terminie przewiduje się 

możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników. 

8. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. 

9. Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w  projekcie.  Uczestnik projektu zobowiązany jest do 

przekazania tej informacji pisemnie.  
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§ 6  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATÓW 

1. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do: 

a. złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie, 

b. uczestniczenia we wszystkich spotkaniach odbywających się w ramach Projektu - potwierdzonego 

własnym podpisem na liście obecności, 

d. przestrzegania niniejszego Regulaminu.  

 

§ 7  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości do chwili zakończenia 

Projektu. 

2. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

należy do Beneficjenta projektu. 


