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Regulamin rekrutacji na szkolenia dla kobiet z terenów wiejskich 

  

1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach w ramach operacji 

„ABC tworzenia, pisania i realizacji projektów”, zwanej dalej Szkoleniem, finansowanej ze 

środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

2. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą 

w Warszawie, ul. Miedziana 3a, 00-814 Warszawa, zwana dalej Organizatorem. 

3. Celem Szkolenia jest wzmacnianie potencjału kobiet w rozwoju lokalnej społeczności poprzez 

przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu myślenia projektowego, pisania wniosków 

i pozyskiwania funduszy oraz identyfikacji potencjału lokalnej społeczności i tworzenia strategii 

promocji produktu. 

4. Szkolenie skierowane jest do kobiet z terenów wiejskich, zaangażowanych w organizacje 

pozarządowe jak np. koła gospodyń wiejskich, mieszkających na terenie 8 województw: 

podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-

mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Terminy i miejsca szkoleń 

w województwach: 

3-5.02.2023 – Warszawa (woj. mazowieckie) 

10-12.02.2023 – Gdańsk (woj. pomorskie) 

3-5.03.2023 – Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) 

3-5.03.2023 – Poznań (woj. wielkopolskie) 

14-16.04.2023 – Wrocław (woj. dolnośląskie) 

12-14.05.2023 – Białystok (woj., podlaskie) 

19-21.05.2023 – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 

19-21.05.2023 – Grodno k. Międzyzdrojów (woj. zachodniopomorskie) 

Ramowy plan szkoleń dla KGW stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

http://www.ksow.pl/
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5. Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne. Koszty wyżywienia, noclegu oraz materiałów 

szkoleniowych pokrywa Organizator. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie. 

6. Zgłaszając swój udział każdy uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu Szkolenia, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad 

oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa 

w Szkoleniu.  

 

2. Zasady rekrutacji 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Szkoleniu zgłaszają się, wypełniając elektroniczny 

formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny pod adresem www.efrwp.pl w terminie: 

Województwo Termin rekrutacji 
Planowany termin 
ogłoszenia wyników 

mazowieckie 
pomorskie 
warmińsko-mazurskie 
wielkopolskie 

06-20 grudnia 2022 9 stycznia 2023 

podlaskie 
zachodniopomorskie 
kujawsko-pomorskie 
dolnośląskie 

1-15 marca 2023 31 marca 2023 

  

2. Z każdej organizacji/instytucji może wziąć udział max. 2 osoby. Każda osoba zgłasza się 

indywidualnie na szkolenie. 

3. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz 

online. Zgłoszenia dostarczone w innej formie nie będą przyjmowane. 

4. Do udziału w każdym szkoleniu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 208 osób,  

ok. 26 osób z każdego województwa. 

5. Spośród osób, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy i spełnią wymagania 

formalne udziału w Szkoleniu Komisja powołana przez Organizatora zrekrutuje uczestników 

Szkolenia biorąc pod uwagę wskazane w zgłoszeniu propozycje działań, które zgłaszający chcą 

realizować w swoich organizacjach (waga oceny 50%), motywacja do działania (waga oceny 

50%). 

6. Przy dużej liczbie zgłoszeń na szkolenie oraz porównywalnych wynikach oceny formularzy 

zgłoszeniowych, organizator zastrzega sobie możliwość wyłonienia uczestników szkolenia,  

na zasadzie losowania. 

http://www.ksow.pl/
http://www.efrwp.pl/
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7. Lista zakwalifikowanych osób w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu  

2 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji dla danego województwa na stronie www.efrwp.pl.  

8. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i realizacji szkolenia będą zamieszczane  

na stronie internetowej organizatora: www.efrwp.pl lub będą przekazywane uczestnikom 

drogą mailową lub/i telefoniczną. 

 

3. Ochrona danych osobowych 

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie zgody przez uczestników szkolenia na 

gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt  

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119/1 z 04. 05.2016r).  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do potwierdzenia 

zrealizowania operacji, zapewnienia bezpieczeństwa, potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań 

informacyjno-promocyjnych. Niewyrażenie przez uczestnika szkolenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych sprawia, że udział tej osoby w szkoleniu nie będzie możliwy. 

3. Administratorem danych osobowych uczestników operacji jest Fundacja Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą: 00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A. Dane osobowe zostaną 

przekazane wraz z wnioskiem o refundację: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

Oddział w Warszawie z siedzibą: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33, Komisji Europejskiej. 

Dane osobowe mogą również zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym do kontroli 

i audytu z realizacji operacji oraz podmiotom działającym na zlecenie administratora. 

4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia operacji oraz 

zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od administratora 

danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO. 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw nienależących do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG); 

8. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

http://www.ksow.pl/
http://www.efrwp.pl/
http://www.efrwp.pl/
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4. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie łącza, 

sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych, 

przerwy w dostawie Internetu itp.) oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe 

działanie wykorzystanych systemów internetowych, wynikających z błędu zewnętrznego. 

2. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu, będą publikowane na stronie internetowej www.efrwp.pl z chwilą ich wejścia  

w życie. 

 

 

Załączniki: 

1. Ramowy program szkolenia 

  

http://www.ksow.pl/
http://www.efrwp.pl/

