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REGULAMIN 

Akademii Kół Gospodyń Wiejskich 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Akademia Kół Gospodyń Wiejskich to cykl edukacyjny dla młodych KGW realizowana w ramach projektu pn. „MOCna 
SIEĆ”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Celem Akademii jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich, 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

HARMONOGRAM AKADEMII 

Lp. Tematyka szkolenia Termin zajęć Miejsce 

1 KGW w turystyce Listopad 2022 r. 

Zostanie wskazane 
po procesie rekrutacji 

2 Księgowość Listopad 2022 r. 

3 Pozyskiwanie partnera biznesowego dla KGW Grudzień 2022 r. 

4 Współpraca KGW z JST Styczeń 2023 r. 

5 Źródła finansowania działań KGW Luty 2023 r. 

6 Sprawdzian umiejętności – realizacja inicjatyw 
lokalnych (pomysły uczestników) 

Marzec – sierpień 2023 r. Środowiska lokalne 
uczestników 

 

UWAGA!! Stowarzyszenie Teraz MY zastrzega możliwość zmiany tematyki oraz harmonogramu szkoleń, o czym 
powiadomi uczestników Akademii. 

Szkolenie prowadzone będzie w systemie zjazdów (16 godzin dydaktycznych) raz w miesiącu. Szczegółowe terminy 
zostaną ustalone po rekrutacji i wyborze miejsca. Zjazdy organizowane będą w systemie piątek-sobota lub sobota-
niedziela. 

§ 2 

Zgłoszenia i rekrutacja 

1. W Akademii KGW mogą uczestniczyć przedstawiciele młodych Kół Gospodyń Wiejskich będącymi członkami SIECI 
KGW województwa warmińsko-mazurskiego. Pozostałe KGW nienależące do sieci mogą uczestniczyć w Akademii 
pod warunkiem wolnych miejsc. 

2. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego na 
stronie www.mocnasiec.terazmy.org w zakładce Działania/Akademia KGW. Formularz zgłoszeniowy należy 
przekazać do biura projektu Stowarzyszenie Teraz My, ul. Jana III Sobieskiego 9 pok.125, 14-100 Ostróda lub 
przesłać na adres mailowy Koordynatora projektu terazmy.org@gmail.com do 12 października 2022 r. do godz. 
12:00. 
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3. Kryteria dostępu: 

a. Działalność KGW: 

▪ do 2 lat – 5 pkt 

▪ 2-4 lata – 3 pkt 

▪ powyżej 4 lat – 1 pkt 

 b. Przychód organizacji za rok 2021 r.: 

▪ do 5000 zł – 5 pkt 

▪ 5001 zł – 20000 zł – 3 pkt 

▪ powyżej 20000 zł – 1 pkt 

c. Doświadczenie w dotychczas realizowanych inicjatywach, w tym: nazwa działania, termin realizacji, 
liczba odbiorów, partnerzy. 1-5 pkt. 

4. Każda z organizacji może zgłosić do udziału w Akademii max 5 osób, jednak udział w poszczególnych blokach 
może wziąć max 1 osoba (przedstawiciele mogą wymieniać się w zależności od tematyki zajęć). 

§ 3 

Zobowiązania Uczestników 

Uczestnicy zobowiązują się do: 

• przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

• obecności na szkoleniach, 

• realizacji inicjatywy lokalnej – sprawdzian umiejętności, 

• informowania Organizatora o możliwości nie wzięcia udziału w szkoleniu min. 3 dni przed jego rozpoczęciem 
(telefonicznie, mailowo lub osobiście), 

• wypełnienia ankiet, list obecności oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, 

• dojazdu na szkolenia we własnym zakresie. 

§ 4 

Zobowiązania Stowarzyszenia Teraz MY 

1. Stowarzyszenie Teraz MY zobowiązane jest dołożyć wszelkich starań do organizacji Akademii KGW na jak 
najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.  

2. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń, wynagrodzenia trenerów, 
materiały szkoleniowe oraz koszty realizacji inicjatyw lokalnych do ustalonej wysokości. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Stowarzyszenie Teraz MY.  

 

 


