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REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

„Liderzy dla zmiany w gminie Pilica”  
§ 1 

Przepisy ogólne 
 

1. Projekt pt.  „Liderzy dla zmiany w gminie Pilica”  jest realizowany przez firmę Krzysztof Peroń 
PROBUS z siedzibą w Zawierciu, ul. Słowackiego 34/5 reprezentowaną przez Właściciela -
Krzysztofa Peroń działającą w zakresie projektu w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim, 
reprezentowanym przez Starostę Powiatu Zawierciańskiego – Rafała Krupa. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX –Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, Wydział Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W przypadku przedłużenia się procedury podpisywania umowy 
o dofinansowanie projektu PROBUS podejmie się realizacji projektu przed jej podpisaniem, po 
uprzednim poinformowaniu o uruchomieniu projektu Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego w Katowicach, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Projekt będzie realizowany w terminie 03.09.2012 r. – 28.02.2013 r.  
5. Celem projektu jest zwiększenie aktywności wśród 15 przedstawicieli lokalnej społeczności 

w działaniach na polu rozwoju edukacji w gminie objętej wsparciem do końca trwania projektu 
poprzez ukończenie cyklu szkoleń i seminariów zwiększających ich kompetencje (w tym 30%K). 

6. Wsparcie w ramach projektu obejmuje: 
1) Organizację spotkań szkoleniowych w ilości łącznej 56 godzin szkolnych tj. lekcyjnych 

a. „Ja Lider” (dwudniowe, łącznie 16 godzin lekcyjnych) 
b. „Integracja i budowanie relacji z innymi” (wyjazdowe, trzydniowe, łącznie 24 

godziny lekcyjne) 
c. „Wizerunek Lidera” (jednodniowe, łącznie 8 godzin lekcyjnych) 
d. „Zarządzanie zespołem” (jednodniowe, łącznie 8 godzin lekcyjnych) 

2) Organizację otwartych seminariów dla Liderów i mieszkańców gminy objętej 
wsparciem: 

a. „Problemy edukacyjne w gminie Pilica’’ – 3 prelekcje, 5 godzin zegarowych; 
b. „Dobre praktyki Liderów lokalnych w Polsce” – 3 prelekcje, 5 godzin 

zegarowych; 
c. Wyzwania lokalnych liderów edukacyjnych” – 3 prelekcje, 5 godzin 

zegarowych. 
7. Działania w ramach projektu będą realizowane na terenie gminy Ogrodzieniec. 
8. W ramach projektu zostanie wydrukowana publikacja pn. „Liderzy dla zmiany w gminie Pilica”. 

Celem publikacji będzie przedstawienie najbardziej aktywnych liderów i liderek z terenu gminy. 
Prezentacja najaktywniejszych postaci z różnych środowisk pozwoli na upowszechnienie 
najlepszych praktyk edukacyjnych podejmowanych przez liderów. Broszura będzie również 
informować o tym, jak i gdzie można zaangażować się w działania rozwijające i wspomagające 
edukację w gminie. Broszura będzie kolportowana na terenie gminy Pilica oraz powiatu 
zawierciańskiego, przez co da możliwość wymiany doświadczeń oraz wpłynie na wzrost motywacji 
lokalnych Liderów, co również stanowi wartość dodaną projektu. 

9. Regulamin projektu określa zasady realizacji projektu, w szczególności: 
1) kryteria kwalifikacyjne uczestników; 
2) zasady rekrutacji uczestników; 
3) prawa i obowiązki uczestników. 
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10. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych 
w Regulaminie projektu należy do kompetencji Koordynatora projektu. 

11. Biuro projektu mieści się w Zawierciu, ul. Wierzbowa 16h. 
12. Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej www.probus4u.eu.  
13. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 
§2 

Kryteria kwalifikacyjne 
 

1. Głównym kryterium rekrutacji będzie podejmowanie aktywnych działań na terenie gminy na rzecz 
rozwoju edukacji oraz motywacji do aktywnej edukacji w ramach projektu.  

2. PROBUS zbada stopień angażowania się kandydatów w aktywne działania na rzecz lokalnej  
społeczności. 

3. Do udziału w projekcie zostaną skierowane osoby posiadające duże doświadczenie w aktywnych 
działaniach na rzecz społeczności lokalnej, jak również osoby niedoświadczone w celu pozyskania 
i wykreowania nowych liderów edukacyjnych. 

4. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby z grupy inicjatywnej. 
 

§3 
Rekrutacja uczestników 

1. Rekrutację do projektu nadzoruje Beneficjent -  Krzysztof Peroń PROBUS na podstawie niniejszego 
Regulaminu, natomiast prowadzić Koordynator projektu. 

2. Datę rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określa PROBUS zgodnie z harmonogramem projektu. 
3. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie dokonuje zgłoszenia poprzez złożenie kompletu 

wymaganych dokumentów rejestracyjnych. 
4. Przedstawiciele lokalnej społeczności zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią formularz 

zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Beneficjenta (biuro projektu), w  Urzędzie Miasta i Gminy 
Pilica, Starostwie Powiatowym w Zawierciu, a także na stronie internetowej PROBUS. 

5. Formularz będzie można składać przez min. 2 tygodnie w pierwszym miesiącu realizacji projektu. 
Osoby, które wypełnią formularz zostaną zaproszone na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne.  

6. Formularz zgłoszeniowy będzie zawierał krótką ankietę zawierającą weryfikację w zakresie 
aktywności na rzecz edukacji. 

7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w biurze projektu. Formularz zgłoszeniowy będzie 
dostępny na stronie www.probus4u.eu oraz w siedzibie partnera projektu. 

8. Zainteresowani składają następujące dokumenty rekrutacyjne: 
a. formularz zgłoszeniowy  
b. deklarację udziału w projekcie 
c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
d. ewentualne dodatkowe dokumenty, których konieczność złożenia wynika z zasad 

funkcjonowania PROBUS. 
9. Po spotkaniu rekrutacyjnym ułożona zostanie lista rekrutacyjna według ilości uzyskanych 

punktów na podstawie określonych w §2 kryteriów. Pierwszych 15 osób z największą liczbą 
punktów zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną 
umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku, gdy nie zostanie wyłoniona grupa docelowa 
z obecnych na spotkaniu osób, zostanie powtórzona kampania promocyjno-rekrutacyjna. 

10. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona zgodnie z polityką równych szans 
uwzględniając równość płci. Kryteria przyjęcia do projektu będą wyłącznie merytoryczne.  

 
§4 

Prawa i obowiązki uczestnika 

http://www.probus4u.eu/
http://www.probus4u.eu/
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1. Uczestnik projektu ma prawo do: 
a. korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu; 
b. otrzymania materiałów szkoleniowych; 
c. otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 
d. otrzymania cateringu/poczęstunku podczas udziału w oferowanych formach wsparcia 

w ramach projektu. 
2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a. uczestniczenia w szkoleniach; 
b. sumiennego wypełnienia dokumentacji uczestnika projektu; 
c. aktualizacji danych uczestnika projektu; 
d. potwierdzania obecności na szkoleniach i innych spotkaniach realizowanych 

w ramach projektu; 
e. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu/poczęstunku; 
f. poddania się badaniom ewaluacyjnym. 

 
§5 

Postanowienia końcowe 
1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia 

zmian w dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których realizowany będzie projekt. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez Grupę Sterującą projektem. 


