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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„MOCna SIEĆ” 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „MOCna SIEĆ” realizowanego ze 
środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Teraz MY w partnerstwie z Gminą Ostróda, Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Warszawie Warmińsko-Mazurskim Oddziałem 
Regionalnym w Olsztynie oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddziałem w Olsztynie.  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu.  
4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 29 lutego 2024 r. 
5. Projekt przewiduje następujące działania: 

 

Lp. Nazwa działania Szczegółowy opis działań Termin realizacji 

1 BUDOWA I DZIAŁALNOŚĆ 
SIECI KGW 

1. Budowa sieci KGW: 

- kampania info-promo,  

- przyjmowanie zgłoszeń do sieci, 

- seminaria w subregionach – 3 
spotkania w subregionie elbląskim, 
olsztyńskim i ełckim, 

- spotkanie inauguracyjne 

IV – IX 2021 r. 

2. Działalność sieci KGW: 

- plenarne spotkania sieci – 4 
spotkania jednodniowe, 

- grupa robocza ds. strategii sieci – 2 
spotkania dwudniowe wyjazdowe, 

- grupa robocza ds. brandu, 

- prezydium sieci – 4 spotkania 
jednodniowe. 

X 2021 – II 2024 
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2 AKADEMIA KGW dla młodych 
KGW 

Szkolenia dla młodych max 2-letnich 
KGW.  Rekrutacja wśród kół należących 
do siei. 5 zjazdów dwudniowych. 

Zakres tematyczny: 

- prawno-formalne aspekty działania 
KGW – 16h, 

- księgowość KGW – 16h, 

- pozyskiwanie partnerów biznesowych 
dla KGW – 16h, 

- współpraca KGW z jst – 16h, 

- źródła finansowania działań KGW 
poza ARiMR – 16h. 

V 2021 – IV 2022 r. 

 

Sprawdzian umiejętności czyli 
realizacja inicjatyw w środowiskach 
KGW.  

V 2022 – VI 2023 r. 

3 TEMATYCZNE SZKOLENIA 
OPEN 

Szkolenia jednodniowe dla członków 
sieci z zakresu: 

- KGW pomysłem na przedsiębiorczość 
społeczną – 8h, 

- warsztaty tematyczne „Skarby 
regionu” (potrawy regionalne, 
obrzędy, taniec) – 8h, 

- komercjalizacja usług KGW poza 
ARiMR – 8h, 

- fundusze dla KGW poza ARiMR – 8h, 

- wymogi sanitarne obowiązujące w 
przypadku produkcji i sprzedaży 
produktów żywnościowych – 8h, 

- księgowość i kadry w KGW – 8h. 

IX 2021 – XII 2023 r. 

4 BADANIE KONDYCJI KGW Inwentaryzacja KGW na terenie 
województwa warmińsko-
mazurskiego, potencjału oraz 
identyfikacja potrzeb. Etapy badania: 

- analiza danych zastanych, 

- badania fokusowe, ankietowe, 
wywiady itp. 

- raport z badania. 

IV 2021 – III 2022 r. 

5 SEKRETARIAT SIECI Wsparcie doradcy/sekretarza sieci, 
koordynacja działań sieci.  
Zakres wsparcia: 

- szkolenia dla pełnomocników ARiMR 
– 2 spotkania jednodniowe, 

- bieżąca działalność KGW, 

- pomoc w rozliczaniu dotacji, 

IV 2021 – II 2024 r. 

 

 



Strona | 3 
 

 

 

  - pozyskiwanie partnerów do 
współpracy, 

- nawiązywanie i utrzymywanie 
kontaktów z jst, 

- organizowanie spotkań plenarnych i 
inne. 

 

6 PRACOWNIA RZEMIOSŁA 
WARMII i MAZUR 

Miejsce, gdzie zdobywana jest wiedza 
teoretyczna i praktyczna dot. 
dziedzictwa kulturowego Warmii i 
Mazur tj. rzemiosła, rękodzieła, 
wzorów, używanych materiałów i 
kolorów. 

Zakres działań pracowni: 

- warsztaty etnograficzne dla członków 
sieci – 2 spotkania po 8h, 

- warsztaty rękodzielnicze 
przygotowujące KGW do specjalizacji, 

- warsztaty rękodzielnicze OPEN – 5 
bloków tematycznych ok. 15h łącznie. 

IV 2022 – II 2024 r. 

 

6. Regulamin określa: 
✓ zasady rekrutacji, 
✓ warunki uczestnictwa w projekcie, 
✓ zasady monitoringu uczestników projektu, 
✓ zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 
7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie 

należy do kompetencji Koordynatora projektu. 
8. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych działań będą udostępniane przed ich rozpoczęciem 

na stronie internetowej projektu. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
działających w Kołach Gospodyń Wiejskich (bez względu na formę prawną). 

2. Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z 
klauzulą zapoznania się z regulaminem projektu. 

 

§3 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie. 
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans i prowadzić ją będzie 

Koordynator projektu.  
3. Do projektu rekrutowane będą KGW z województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich 

przedstawiciele. 
4. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy przekazać do biura projektu: ul. Jana III Sobieskiego 

9/125, 14-100 Ostróda lub przesłanie do Koordynatora projektu na adres mailowy 
terazmy.org@gmail.com lub wypełnić online formularz na stronie www.mocnasiec.terazmy.org, 
do 31 lipca 2021 r. do godz. 15:00.  

5. Na działania tj. Akademia KGW, Tematyczne szkolenia open oraz Pracowania Rzemiosła Warmii i 
Mazur prowadzona będzie osobna rekrutacja uczestników zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 
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§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach, 
warsztatach i innych potwierdzonych każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 

 

§5 

Zasady monitoringu uczestników projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania listy obecności oraz wypełniania ankiet 
monitorujących prowadzonych w ramach projektu. 

2. Uczestnik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych w projekcie 
poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych zmianach 
Koordynatorowi projektu. 

3. Uczestnik projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście podpisem na 
oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet do ewaluacji szkoleń przed szkoleniem oraz po 
jego zakończeniu. 

 

§6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik projektu 
zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem 
poczty elektronicznej Koordynatorowi projektu. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Koordynatora projektu. 
2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. 

 

 

 

…………………………………………………………. 
Koordynator projektu 


