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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

pn. Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich – 

organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

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

wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich – organizacja cyklu 

warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych” realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

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

Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

3. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej. 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. 

 

§ 2 

Słownik pojęć 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt pn. „Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej 

szansą na rozwój obszarów wiejskich – organizacja cyklu warsztatów dotyczących zasad 

tworzenia wiosek tematycznych”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków 
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Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020. 

Lider projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej; 

Partnerzy projektu – należy przez to rozumieć Centrum Kultury Sportu i Turystyki, 

Stowarzyszenie Strzeczoniacy na Rzecz Rozwoju wsi i okolic;  

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;  

Biuro projektu – oznacza siedzibę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi 

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

§ 3 

Cel i założenia projektu 

1.Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu tworzenia wiosek tematycznych  

i aktywizacja mieszkańców oraz poprawa jakości życia mieszkańców wsi powiatu 

człuchowskiego  

2.Projekt zakłada aktywizację 30 mieszkańców powiatu człuchowskiego, w tym dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, w zakresie tworzenia wiosek tematycznych. 

§ 4 

Formy wsparcia 

1. Cykl spotkań szkoleniowo – warsztatowych: 

a) Szkolenie informacyjne, 

b) Dwudniowe warsztaty metodyczne 

2. Wizyta studyjna. 

3. Konferencja. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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5. Podejmowane w projekcie działania prowadzone będą z zachowaniem zasady równości 

szans. Beneficjent projektu może skorzystać z każdej proponowanej formy udziału w 

projekcie.  

§ 5 

Zasady rekrutacji 

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

projektu – Stowarzyszenie Strzeczoniacy na Rzecz Rozwoju Wsi i Okolic, Centrum 

Kultury Sportu i Turystyki. 

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 oraz na ich stronach 

internetowych: www.lgdzc.pl, www.cksit.debrzno.pl, a także w biurze projektu - 

Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej i na jego stronie 

internetowej www.lgdzc.pl. 

4. Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Lidera projektu osobiście, drogą 

pocztową, lub drogą elektroniczną (e-mail: biuro@lgdzc.pl,). Liczy się data wpływu 

formularza do Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej.   

5. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w okresie od  15.07. 2020r. do 14.08.2020r.  

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. 

9. Osoba składająca Formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Lidera Projektu i Partnerów w celu realizacji Projektu. 

10. Uczestnik projektu może wziąć udział w każdej z wybranych formach zaproponowanych 

działań projektowych. 
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11. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników dopuszcza się przedłużenie terminu 

naboru  beneficjentów poszczególnych zadań operacji.  

§ 7 

Informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych  

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679. 

Celem realizacji obowiązku informacyjnego podaje się do wiadomości następujące zasady 

dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Człuchowskiej.  

1. Administratorem danych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, tel. 598335930, e-mail: biuro@lgdzc.pl 

oraz, po ich przekazaniu wraz z wnioskiem o refundację kosztów operacji pod nazwą 

„Innowacyjne wioski Ziemi Człuchowskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich – organizacja 

cyklu warsztatów dotyczących zasad tworzenia wiosek tematycznych” oraz Administratorem 

danych osobowych przetwarzanych w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie jest 

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Kontakt z Administratorem: 

Adres do korespondencji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99, 

05-840, Brwinów e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl tel.: 22 729 66 34 do 38 wew. 120 faks 22 

729 72 91. 

2. dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

• wypełnienia zadań nałożonych na Jednostkę Centralną KSOW przez rozporządzenie 

wymienione w punkcie 3; 

• realizacji umów; 

• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

V. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
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• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

• Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakresie danych kontaktowych; 

• Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i krajowe sieci innych krajów 

UE w zakresie danych kontaktowych. 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja operacji, udokumentowanie jej 

zrealizowania i otrzymanie refundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  na 

podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a-c RODO.  

3. Zależnie od zakresu zbieranych danych, odbiorcami powierzonych danych mogą być: 

Organy administracji państwowej i samorządowej: Województwo, Agencja, Minister 

Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także Komisja Europejska, organy kontroli 

skarbowej oraz inne podmioty uprawnione do takich czynności (w zakresie wynikającym z 

przepisów prawa), dostawcy usług informatycznych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia 

obsługi informatycznej Administratora danych), komercyjne podmioty finansowe (w zakresie 

bieżącej obsługi finansowej Administratora danych), inne podmioty realizujące usługę 

końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem danych umów, 

porozumień lub innych narzędzi prawnych). 

4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych. 

5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były odpowiednio                     

i właściwie zabezpieczone. 

6. Każdej z osób, której dane są przetwarzane przysługą pełne prawa zgodnie z RODO, w tym 

możliwość uzyskania kopii danych. 

7. Okres przechowywania danych jest zależy od przedmiotu sprawy i wyznaczony zostaje na 

podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ze 

zm., a jeżeli niniejszy przepis nie wskazuje okresu dot. konkretnej sprawy dane przechowane 

będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi. 
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8. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu            

do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane 

dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – osoba ta, ma prawo          

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

11. Zależnie od sprawy, podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, 

umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Administrator danych zbiera minimalną ilość 

danych niezbędną do podjęcia działania. Niepodanie wszystkich wymaganych danych może 

prowadzić do niepodjęcia działań przez Administratora danych. 

12. Administrator danych nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

13. Jeżeli danych osobowych nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą, Administrator 

danych zobowiązuje się podać osobie, której dane dotyczą, informację o źródle pochodzenia 

danych osobowych – a gdy ma to zastosowanie, czy pochodzą one ze źródeł publicznie 

dostępnych. 

§ 8 

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. 
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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 
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