
 
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI  

jednostek samorządu terytorialnego  z terenu Powiatu Koszalińskiego   

do projektu „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady rekrutacji samorządów do udziału w projekcie „Dialog 

obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” 

2. Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej z siedzibą w Sianowie  

(ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów). 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

4. Projekt jest realizowany od czerwca 2022 r.  do końca grudnia 2023 r.0 

5. Obszarem realizacji Projektu jest teren 8 gmin Powiatu Koszalińskiego. 

 

§ 2. Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

1. Projekt – projekt „Dialog obywatelski i partycypacja w Powiecie Koszalińskim” realizowany przez 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 

2. Uczestnik – jednostka samorządu terytorialnego zakwalifikowana do udziału w projekcie. 

3. Kandydat – podmiot, który wyraził chęć udziału w Projekcie poprzez złożenie dokumentów 

rekrutacyjnych w postaci formularza zgłoszeniowego. 

4. Biuro Projektu – siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej, zlokalizowana w Sianowie przy ul. 

Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów.   

 

§ 3. Uczestnicy 

1. Uczestnikami projektu będą podmioty spełniające łącznie następujące warunki: 

a. są jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Koszalińskiego, 

b. zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie oraz pomyślnie przejdą proces rekrutacji, 

c. podpiszą Umowę Uczestnictwa w projekcie. 

2. Liczba Uczestników projektu jest ograniczona, w projekcie wezmą udział 4 z 8 jednostek samorządu 

terytorialnego, w szczególności  gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie.   

§ 4. Rekrutacja 

1. Decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie podjęta podczas procesu rekrutacji opisanego poniżej, 

na podstawie złożonych formularzy  rekrutacyjnych. 

 



 
 

 

 

2. Podmioty zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie powinny dostarczyć formularz zgłoszeniowy: 

pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu w Sianowie, ul. Armii Polskiej 23, 76-004 Sianów 

lub skanem przesłanym e- mailem na adres: kontakt@ngowpowiecie.pl  

3. Wzór formularza zgłoszeniowego można pobrać ze strony internetowej www.ngowpowiecie.pl z zakładki 

„do pobrania” lub z załącznika. 

4. Proces przyjmowania zgłoszeń będzie trwał do dnia 31 sierpnia 2022 r. W przypadku dostarczania 

dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Biura 

Projektu. W razie potrzeby termin ten zostanie przedłużony. 

5. Weryfikacja formalna otrzymanych zgłoszeń zostanie przeprowadzona na podstawie: 

a. spełnienia kryteriów dostępu (§ 3, ust. 1, podpunkt a, b), 

b. kompletności i poprawności formalnej formularza zgłoszeniowego. 

 

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów, spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę miejsc, 

o udziale w projekcie decydować będzie liczba punktów przyznanych przez powołaną komisję rekrutacyjną 

według następujących kryteriów: 

a. opisu ilości oraz obszaru działalności NGO’s na terenie gminy (0-10 pkt), 

b. opisu  poziomu dotychczasowej współpracy NGO’s z JST (0-10 pkt), 

c. opisu poziomu dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych (0-10 pkt), 

d. opis poziomu dotychczasowych działań wzmacniających rangę i wizerunek III sektora  

w świadomości mieszkańców (0-10 pkt). 

 

7. Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Uczestnicy projektu otrzymają po 

zakończeniu procesu rekrutacji e-mailem, najpóźniej w przeciągu 7 dni od daty zakończenia procesu 

przyjmowania zgłoszeń. 

8. W razie potrzeby zostanie utworzona lista rezerwowa Uczestników projektu. W przypadku zwolnienia się 

miejsca, na wolne miejsce zostanie przyjęty samorząd z listy rezerwowej (zgodnie z kolejnością na liście 

rezerwowej ułożonej według liczby przyznanych punktów). 

9. Z podmiotami, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostanie podpisana Umowa Uczestnictwa 

w projekcie.  

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2022 r. i obowiązuje przez czas trwania projektu. 

2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.ngowpowiecie.pl  

3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów, 

a także do podejmowania decyzji  w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. 

4. Realizator zastrzegają sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy  

o dofinansowanie z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

http://www.ngowpowiecie.pl/
http://www.ngowpowiecie.pl/

