
 
 

REGULAMIN PROJEKTU 
pt. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”  

 

realizowany w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014–2020 

 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
KGW – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej 
z siedzibą: 39-225 Jodłowa 522. 
Projekcie – należy przez to rozumieć zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Koła 
Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej pt. „Razem możemy więcej” w ramach umowy  
o powierzenie grantu nr XVIII/3/2018/G/5 z dn. 16.11.2018 r. zawartej ze Stowarzyszeniem 
Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” z siedzibą w Brzyskach. 
Uczestniku Projektu (UP) – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła formularz 
zgłoszeniowy i została zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 

§ 1. Informacje ogólne 
 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są zasady realizacji i udziału w projekcie pt. „Razem 
możemy więcej”. 

2. Podstawą realizacji projektu jest umowa o powierzenie grantu nr XVIII/3/2018/G/5 z dnia 
16.11.2018 r. zawarta przez KGW ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” 
z siedzibą w Brzyskach. 

3. Projekt pt. „Razem możemy więcej” mający na celu aktywizację i wzmocnienie więzi 
społecznych osób sprawnych i niepełnosprawnych gminy Jodłowa poprzez wspólne 
spędzanie czasu wolnego współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej gminy Jodłowa (przy informacji 
o realizowanym projekcie) oraz w wersji papierowej do odbioru w budynku Centrum 
Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej (kontakt tel. 515 657 333 lub 515 336 949). 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie niepełnosprawne  
i pełnosprawne, zgłaszające chęć udziału w projekcie, które zamieszkują na terenie gminy 
Jodłowa (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 

2. Projekt zakłada udział co najmniej: 25 osób niepełnosprawnych i 25 osób 
pełnosprawnych, łącznie 50 osób. 

3. W przypadku osób niepełnosprawnych nie mających możliwości dokonywania czynności 
prawnych, we wszystkich sprawach związanych z udziałem w projekcie reprezentuje je 
opiekun prawny. 

4. Udział w projekcie jest bezpłatny dla jego uczestników. 
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§3. Procedura rekrutacji  
 

1. Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy wypełnić „Formularz zgłoszeniowy” na 
wzorze przygotowanym przez KGW stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

2. Osoba składająca formularz zgłoszeniowy do projektu zobowiązana jest do zapoznania się 
z treścią niniejszego Regulaminu. 

3. Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w budynku Centrum Kultury i Sportu  
w Jodłowej Górnej, a wszelkie informacje związane z rekrutacją i projektem udzielane są 
pod numerami tel. 515 657 333 lub 515 336 949. 

4. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w okresie wskazanym przez KGW  
w materiałach informacyjnych (ulotka, plakat) oraz na stronie internetowej gminy 
Jodłowa.  

5. Składanie formularzy zgłoszeniowych może zostać wydłużone w przypadku 
niewystarczającej liczby zgłoszeń oraz skrócone w przypadku osiągnięcia wymaganej ilości 
zgłoszeń, tj. 28 osób niepełnosprawnych i 28 osób sprawnych, uwzględniając listę 
rezerwową (po 3 osoby). 

6. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest potwierdzane poprzez wpisanie daty i godziny 
jego złożenia – niekompletne formularze zgłoszeniowe lub wypełnione nieczytelnie nie 
będą brane pod uwagę.  

7. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 
udziału w projekcie. 

8. Etapy rekrutacji: 
1) Złożenie formularza zgłoszeniowego ze stosownymi oświadczeniami. Osoby 

niepełnosprawne, składają oświadczenie o niepełnosprawności przedstawiając do 
wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych lub równoważne, o którym mowa w artykule 5 w/w ustawy, a w 
przypadku orzeczeń ZUS – odpowiednie orzeczenie lekarskie. 

2) Weryfikacja spełnienia kryteriów w zakresie przyznania punktów: 
a) osoba zamieszkująca w sołectwie Jodłowa Górna – 5 pkt., 
b) osoba zamieszkująca w pozostałych sołectwach gminy Jodłowa – 2 pkt. 
c) osoby samotnie zamieszkujące w gospodarstwie domowym  – 2 pkt. 

3) Sporządzenie list uczestników zakwalifikowanych do udziału projekcie, w tym list osób 
rezerwowych wg uzyskanych punktów (malejąco) oddzielnie dla grupy osób 
niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, w przypadku takiej samej liczby punktów 
decyduje kolejność zgłoszenia (data, godzina wpływu). 

9. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie podejmuje Zarząd KGW. 
10. KGW poinformuje telefonicznie lub osobiście osoby zakwalifikowane do udziału  

w projekcie. 
11. W przypadku rezygnacji UP, wykreślenia UP lub braku możliwości udziału w projekcie  

na ich miejsce zostaną zakwalifikowane osoby znajdujące się kolejno na liście 
rezerwowej. 

12. Decyzje KGW w sprawie liczby przyznanych punktów, listy osób zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie, w tym listy rezerwowej są ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie.  
 

§4. Zakres realizowanego Projektu 
 

1. Projekt zakłada realizację działania integracyjnego, w zakres którego wchodzą: 
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1) Warsztaty integracyjne - 5 godzin. Podczas warsztatów przybliżone zostaną  tematy 
związane z pomocą osobom niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie,  m.in.: 
problemy związane z ograniczoną sprawnością. Uczestnicy zdobędą podstawową 
wiedzę z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w tym zasad bezpiecznego 
pokonywania przeszkód przez osobę poruszającą się na wózku, będzie  także 
możliwość zapoznania się ze specjalistycznym sprzętem – m.in. schodołazem, 
parapodium, samochodem do transportu osób na wózkach, sprzętem ortopedycznym. 
Elementem warsztatów będzie również pogadanka na temat niepełnosprawności oraz 
przygotowanie do planowanej wycieczki integracyjnej. Warsztaty poprowadzi osoba 
posiadająca doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.   

2) Jednodniowy wyjazd integracyjny do Zamku w Łańcucie oraz kręgielni  
w Rzeszowie. Uczestnicy najpierw będą mieć możliwość wspólnego zwiedzania  
i poznawania historii Zamku w Łańcucie, a następnie w drodze powrotnej z Łańcuta 
odbędzie się spotkanie integracyjne w kręgielni w Rzeszowie (2 godzinne rozgrywki).  
Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie zapewniony posiłek w postaci obiadu.  
Kierownikiem wycieczki będzie osoba posiadająca uprawnienia do kierowania 
wycieczkami. Wspólne uczestnictwo w wyjeździe, w tym w zwiedzaniu i rozgrywkach 
sportowych na kręgielni pozwoli uczestnikom projektu na lepszą integrację, 
nawiązanie przyjaźni oraz stanowić będzie doskonałą okazję do zrozumienia barier  
z jakimi na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne. 

3) Podsumowujące spotkanie integrujące pn. „Popołudnie wspomnień” (5 godzin), które 
zorganizowane zostanie po wycieczce integracyjnej. Uczestnicy będą mieć możliwość 
powspominać wspólny wyjazd poprzez projekcje zdjęć i filmów z wycieczki.  Podczas 
spotkania przeprowadzone zostaną zabawy oraz rozgrywki gier planszowych, które 
zakończą się mini dyskoteką dla uczestników. Uczestnikom spotkania zapewniony 
zostanie poczęstunek (posiłek jednodaniowy). 

 

§5. Obowiązki Uczestnika Projektu 
  

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w organizowanych działaniach integracyjnych, 
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej w czasie udziału  

w organizowanych formach integracji, 
c) potwierdzania uczestnictwa na listach obecności/oświadczeniach, 
d) informowania na bieżąco KGW o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział  

projekcie. 
2. Za szkody materialne i zniszczenia spowodowane przez UP w czasie organizowanych form 

integracji w ramach projektu pełną odpowiedzialność ponosi UP lub opiekun prawny. 
3. Opiekun prawny UP ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo UP w trakcie drogi 

„do i z” oraz w  trakcie udziału w organizowanych formach integracji w ramach projektu. 

 
§ 6. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, KGW informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jodłowej Górnej z siedzibą w Jodłowej; 
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2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
lepaela@interia.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny 39-225 Jodłowa 522; 

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora 
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgłoszenie 
UP do udziału w projekcie realizowanym przez KGW);  

4) Dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się KGW z zobowiązań 
wynikających z zawartej umowy o powierzenie grantu pt. „Razem możemy więcej”  
w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz.U. z 2018, poz. 140) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861); 

5) Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym 
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze 
zawartej umowy; 

6) Dane będą przetwarzane tak długo jak nie ustanie cel ich przetwarzania lub wymagają 
tego przepisy prawa w celach dowodowych; 

7) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą 
wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania; 

8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie uniemożliwia udział  
w realizowanym projekcie; 

9) Uczestnikom Projektu przysługuje: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

2. Realizacja projektu jest dokumentowana fotograficznie. Udział w projekcie jest 
jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie jego 
wizerunku przez STOWARZYSZENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W JODŁOWEJ GÓRNEJ,  
w celach dowodowych oraz związanych z promocją projektu i jego sprawozdawczością  
w ramach zawartej umowy o powierzenie grantu nr XVIII/3/2018/G/5 z dn. 16.11.2018 r.   

 

§ 7. Postanowienia końcowe 
  

1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu pt. „Razem możemy więcej”. 
2. KGW zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie. 
3. Rozstrzyganie spraw, w tym nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, pozostaje  

w gestii KGW. 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy 

mailto:lepaela@interia.pl

