„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

REGULAMIN REKRUTACJI

uczestników projektu pn. „Dębnicka Akademia Lokalnych Liderów II”
A. Postanowienia ogólne
1. Akademia Lokalnych Liderów II organizowana jest przez Gminę Dębnica Kaszubska z siedzibą przy ul. ks.
Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska (zwanym dalej "Gminą”) w ramach projektu pn. „Dębnicka
Akademia Lokalnych Liderów II. 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. Niniejszy regulamin ustala zasady rekrutacji uczestników akademii.
3. W akademii mogą brać udział osoby fizyczne, aktywnie działające i inicjatorzy stymulujący zrównoważony rozwój
Gminy Dębnica Kaszubska – lokalni liderzy, mające miejsce zamieszkania na obszarze Gminy Dębnica Kaszubska.
4. Termin szkoleń i wyjazdów studyjnych - od 13.07.2019 do 12.10.2019 r.
5. Czas trwania akademii – 5 szkoleń jednodniowych (8 godzin) i 2 wyjazdy studyjne (ok. 8 i 10 godzin).
6. Miejsce szkoleń – Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
7. Wyjazdy studyjne – Mikorowo – Wioski Ziół i Kwiatów; Dobrzyca – Ogrody HORTULUS
8. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona (20).
B. Rekrutacja: Akademia Lokalnych Liderów II
1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie podanym w formularzu zgłoszeniowym, poprzez przesłanie skanu
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail j.dlugoszewska@debnicakaszubska.eu. lub
osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do siedziby Urzędu Gminy w
Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 16a.
2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska
www.debnicakaszubska.pl w zakładce inwestycje lub aktualności oraz w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska,
pokój nr 25.
3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.
4. Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, kandydat zgłasza swój udział w akademii.
5. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu
rekrutacyjnego.
6. Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji i podpisów, nie będą brane pod uwagę.
7. Każdy kandydat na uczestnika może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
8. Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy.
9. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, uzasadnienie udziału w projekcie
udział oraz zaangażowanie uczestnika w i edycji.
10. Kryteria rekrutacji. Maksymalna ilość punktów – 15.
a. Termin złożenia zgłoszenia - zgłoszenia złożone w terminie do 28.06.2019 r. – 6 pkt
b. Udział uczestnika w I edycji – 4 pkt
c. Zaangażowanie uczestnika w I edycji – 0-2 pkt.
d. Uzasadnienie udziału w projekcie – 0-3 pkt
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Po zakończeniu terminu składania zgłoszeń Gmina sporządzi listę podstawową i rezerwową uczestników akademii.
12. Osoby wyłonione do uczestnictwa w akademii zostaną poinformowani telefonicznie.
13. Osoby z listy rezerwowej będą włączone do uczestnictwa w akademii w przypadku rezygnacji lub niespełnienia
warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.
C. Postanowienia końcowe
1. Gmina zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby zgłaszające się spełniają warunki określone w niniejszym
regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Gmina może żądać od uczestnika złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, numeru telefonu
kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również
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odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z procesu rekrutacji i
uprawnia Gminę do odmowy zakwalifikowania do akademii oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie
ewentualnego prawa do uczestnictwa w akademii bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Gminy.
Poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Gminę
Dębnica Kaszubska do przetwarzania ich danych osobowych, w celu realizacji projektu pn. „Dębnicka Akademia
Lokalnych Liderów II”. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego
Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane dla uczestnictwa
w projekcie. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Gminy.
Zgłaszając swój udział w projekcie uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu i
wyraża zgodę na jego treść.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia procesu rekrutacji do projektu, a ich
wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Gminy Dębnica Kaszubska.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dębnica Kaszubska - www.debnicakaszubska.pl
w zakładce inwestycje lub aktualności oraz w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 25.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad rekrutacji, w tym treści niniejszego regulaminu w trakcie trwania
rekrutacji.

