UCHWALA Nr 5L /2011
ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 03 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu projektu „Wszyscy jestegmy z tej samej
gliny 2", realizowanego w ramach dzialania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z poin.

zm.
uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. Zatwierdzie Regulamin projektu „Wszyscy jeste§my z tej samej gliny 2",
realizowanego w ramach dzialania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, stanowiftcy
zalftcznik do niniej szej uchwaly.
§ 2. Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjccia
dniczqcy
Zarzqdu Po atu Bydgoskiego
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/

Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2007r.
Nr173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111,Nr 223 poz 1458, z 2009 Nr 92, poz. 753, Nr157 poz. 1241, z 2010r,
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113.

Uzasadnienie:

Powiat Bydgoski zio2y1 wniosek o przyznanie dofinansowania projektu
„Wszyscy jestegmy z tej samej gliny 2", w ramach dzialania 9.5 Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki. Wniosek ten zostal rozpatrzony pozytywnie
i otrzymal dofinansowanie w kwocie 49 747,00 A.
Glownymi dzialaniami w ramach projektu jest przeprowadzenie
warsztat6w garncarskich, warsztatow rckodzielnictwa artystycznego oraz
szkolen ogolnorozwojowych dla 20 doroslych ()sob mieszkajqcych i pracujqcych
w powiecie bydgoskim, ktore zdobytq w projekcie wiedzc wykorzystaja w celu
zainicjowania pozytywnych zmian w obszarze edukacji i kultury na obszarach
wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu bydgoskiego.
Niniejszy Regulamin opracowany zostal z zachowaniem celow Dzialania,.
jak rownie2 zalo2eri Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
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Zafqcznik do Uchwafy Nr /2011
Zarzqclu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr
WND-POKL.09.05.00-04-014/11 „Wszyscy jesteimy z tej samej gliny 2"

§ 1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin okregla zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

•

nr WND-POKL.09.05.00-04-014/11

pt „Wszyscy jestegmy z tej samej gliny 2" realizowanym przez Powiat Bydgoski w okresie od 01.08.2011r. do
31.12.2011r., wspOffinansowanym przez Uniq Europejskg z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Dziatania
9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki.

§ 2 Uczestnicy projektu - Beneficjenci ostateczni
1. W ramach projektu pt „Wszyscy jestemy z tej samej gliny 2" wsparciem zostanie objqtych 20 dorosfych osOb
z terenu powiatu bydgoskiego, mieszkajgcych i pracujgcych na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich c&niu gmin
powiatu bydgoskiego. Wgrod uczestnikow Projektu muszq byd osoby ze wszystkich gmin powiatu bydgoskiego.

2. Kaida z °sob, ktora zgfosi akces do projektu zobowi4zana jest do:
- udowodnienia swojej aktywnoki w grodowisku wiejskim;
- potwierdzenia przynaleinoki do formalnej lub nieformalnej grupy dziatajgcej na rzecz rozwoju edukacji na wsi,
- przedstawienia planu wykorzystania zdobytej w projekcie wiedzy w celu zainicjowania pozytywnych zmian w obszarze
edukacji i kultury na obszarach wiejskich.

•

4. Kaidy uczestnik, w ramach projektu, weimie udziat w:
a/ warsztatach garncarskich — 25 godz.;
b/ warsztatach rqkodzielnictwa artystycznego — 28 godz.;
c/ szkoleniach ogolnorozwojowych i specjalistycznych — 24 godz.
4. Terminy oraz miejsca realizacji poszczegolnych zajed okregli harmonogram zajed, umieszczony na stronie
internetowej www.powiat.bydgoski.pl w zakfadce realizowane projekty.

§ 3 Rekrutacja uczestnikow projektu
1. Podstawg kwalifikowania osob do poszczegOlnych form wsparcia w ramach projektu bqdzie spetnienie nastepujqcych
warunkow:
a) miejsce zamieszkania i pracy w powiecie bydgoskim;
b) udowodnienie swojej aktywnoki w grodowisku wiejskim;
c) potwierdzenie przynaleinoki do formalnej lub nieformalnej grupy dziatajqcej na rzecz rozwoju edukacji na wsi;
d) przedstawienia planu wykorzystania zdobytej w projekcie wiedzy w celu zainicjowania pozytywnych zmian w
obszarze edukacji i kultury na obszarach wiejskich;
e) zfoienie poprawnie wypefnionych formularzy rekrutacyjnych;
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2. Wymagane formularze rekrutacyjne:
a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie, (wzor stanowi zatqcznik Nr 1 do Regulaminu),
3.

Formularz rekrutacyjny dostqpny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

(www.powiat.bydgoski.pl - w zaktadce projekty aktualnie realizowane oraz w Biurze Projektu.
4. Formularze rekrutacyjne przyjmowane sq przez koordynatora Projektu w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy .
5. W przypadku zgtoszenia siq wiqkszej liczby ()sob, nii miejsc szkoleniowych, utworzona zostanie lista rezerwowa
uczestnikow projektu.
6. Osoby przyjgte na konkretne zajqcia zostanq wpisane do dziennik6w zajqd, a komplet dokument6w rekrutacyjnych
os6b rezerwowych przechowywany bedzie przez koordynatora projektu .

•

7. Osoby przyjqte zobowiqzane bqdq do podpisania umowy szkoleniowej.
8. Osoby z list rezerwowych bqclq kwalifikowane w przypadku rezygnacji °sob z listy podstawowej, ale tylko, gdy czas
trwania zajgd nie przekroczyt 40% godz. (ostateczna decyzja naleiy do prowadzqcego zajqcia).
9. Priorytowo traktowane w procesie rekrutacji bqclq:
a) kobiety;
b) osoby z terenOw wiejskich;
c) osoby niepetnosprawne.

§ 4 Prawa i obowiqzki uczestnikow
1. Udziat w projektach jest bezptatny, wspOtfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego.
2. Uczestnik projektu ma prawo zgtaszad koordynatorowi projektu swoje uwagi i opinie dotyczqce przeprowadzanych
dziata6, w tym oceniac pracq prowadzqcych zajgcia, celowok i przydatnok form wsparcia oraz sposob ich realizacji.
3. Realizator projektu nie zwraca kosztOw dojazdu uczestnika na zajqcia.
4. Udziat w zajqciach jest obowiqzkowy. Kaidy uczestnik zobowiqzany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa
w zajqciach potwierdzonego kaidorazowo na liscie obecnoki i/lub w dzienniku zajqd.
5. SkrOenie z listy uczestnikow projektu nastpuje, gdy uczestnik:
a) opukit powyiej 40% wszystkich zajqd;
b) przerwat udziat w projekcie;
c) innych losowych wydarzeri.
W przypadku wystqpienia okolicznoki wymienionych w punktach a-b uczestnik jest zobowiqzany do pokrycia kosztow
otrzymanych materiatOw dydaktycznych. W przypadku zdarze6 losowych kaidy przypadek logdzie rozpatrywany
indywidualnie.
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6. Kaidorazowe opuszczenie zajqd przez uczestnika wymaga usprawiedliwienia.
7. Realizator projektu dopuszcza moiliwogd usprawiedliwienia nieobecnoki powyiej 40% zajgd za zgodq prowadzqcego
zajqcia.
8. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiqzany jest pisemnie w terminie 14 dni powiadomid koordynatora projektu
o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
9. Uczestnik jest zobowiqzany do wypetniania ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentow w trakcie
realizacji projektu jak i udziatu w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucjq Zarzqdzajqcq Programem
Operacyjnym.

•

10. Uczestnik jest zobowiqzany do bieiqcego informowania o zmianach w danych teleadresowych w przeciqgu 7 dni od
wystqpienia zmiany.
11. Osoba podpisujqca dokumenty rekrutacyjne zobowiqzana jest do zapoznania siq z niniejszym Regulaminem.
12. Uczestnik wyraia zgok na uiycie swojego wizerunku na potrzeby promocji projektu.

§ 5 Przepisy koricowe
1. Nadzor organizacyjny oraz merytoryczny nad realizacj4 projektu sprawowaf bqdzie Koordynator Projektu .
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzjq podejmuje Koordynator Projektu.
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