REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM
WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE
LGD N.A.R.E.W.”

§1 Informacje o projekcie
Projekt „WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM
WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD
N.A.R.E.W.” jest realizowany przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju
Ekonomicznego Wsi w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii
Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie.
➢ Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2021-31.10.2021 roku na obszarze objętym Lokalną
Strategią Działania LGD N.A.R.E.W. tj. w gminach: Choroszcz, Łapy, Kobylin Borzymy, Krypno,
Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
➢ Biuro projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W - Narwiańska Akacja- Rozwoju
Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa, 18-106 Turośń Kościelna. Biuro jest czynne od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00 –16.00.
➢ Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zamieszkują gminy z obszaru LSR tj. gminy:
Choroszcz, Suraż, Zawady, Krypno, Wyszki, Poświętne, Tykocin, Turośń Kościelna, Sokoły, Łapy,
Kobylin Borzymy, w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych opisanych w
LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W: bezrobotna młodzież (osoby do 35 roku życia), kobiety na
obszarach wiejskich i tzw. „domownicy”, osoby starsze (po 50 r.ż), osoby niepełnosprawne,
osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
➢ Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali
lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń
➢ Udział w projekcie jest bezpłatny.

§2 Charakter wsparcia realizowany w projekcie
W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:
1. Szkolenia z zakresu zastosowania małej retencji w gospodarstwie domowym i rolnym dla
110 uczestników (11gr x 10os x 8h). Szkolenia realizowane będą w każdej z gmin objętych
projektem - po jednym szkoleniu w gminie. Celem szkoleń jest podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców w zakresie zmian klimatu i środowiska. Uczestniczy szkoleń zdobędą
wiedzę z zakresu zastosowania małej retencji w gospodarstwie domowym oraz gospodarstwie
rolniczym. W ramach szkoleń przeprowadzony zostanie konkurs w tematyce związanej z małą

retencją, dla uczestników konkursu zaplanowano nagrody rzeczowe m.in. zbiorniki na
deszczówkę oraz nagrody pocieszenia w postaci roślin, które mogą być wykorzystywane w
ogrodach deszczowych.
2. Konferencja - Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu, w tym występowanie suszy,
poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego na obszarze
LGD N.A.R.E.W dla 50 uczestników. Celem głównym konferencji jest dyskusja o przesłankach
oraz koncepcji tworzenia warunków do wykorzystania małej retencji w kontekście zjawiska
suszy na obszarze LGD N.A.R.E.W. Organizacja konferencji ma na celu przybliżenie lokalnym
władzom oraz mieszkańcom z obszaru LDG N.A.R.E.W. problemu występowania suszy oraz
sposobów radzenia sobie z nią poprzez zastosowanie małej retencji. Uczestnikami konferencji
będą mieszkańcy oraz przedstawiciele gmin z obszaru LSR (50 osób).
3. Zakup zbiorników na deszczówkę - w ramach realizacji projektu w celu promowania działań
proekologicznych wpływających pozytywnie na zmiany klimatu zostaną zakupione
dekoracyjne zbiorniki na deszczówkę, które zostaną umieszczone przy każdej z 11 gmin
członkowskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Będą one przykładem dobrych praktyk związanych
z zatrzymywaniem wody dla mieszkańców poszczególnych gmin.

§3 Beneficjenci projektu
Projekt skierowany jest do:
➢ Mieszkańców gmin z obszaru LSR tj. gminy: Choroszcz, Suraż, Zawady, Krypno, Wyszki,
Poświętne, Tykocin, Turośń Kościelna, Sokoły, Łapy, Kobylin Borzymy, w szczególności do osób
pochodzących z grup defaworyzowanych opisanych w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W:
bezrobotna młodzież (osoby do 35 roku życia), kobiety na obszarach wiejskich i tzw.
„domownicy”, osoby starsze (po 50 r.ż), osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym.

§4 Rekrutacja do projektu
1. Działania rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska
Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
2. Rekrutacja trwa od 25 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021r w przypadku szkoleń, w przypadku
udziału w konferencji do dnia 30 sierpnia 2021.
3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, uczestnicy będą zgłaszać się dobrowolnie. W
wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowanych zostanie 110 uczestników szkoleń oraz 50
uczestników konferencji spełniających kryteria uczestnictwa. Na wypadek rezygnacji
uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.
4. Informacja o możliwości udziału w projekcie przekazywana będzie poprzez stronę www
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. oraz gmin członkowskich, ogłoszenie o możliwości udziału w
projekcie zamieszczone będzie na tablicach ogłoszeń gmin członkowskich oraz w siedzibie LGD
N.A.R.E.W.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą pocztą, mailem i osobiście w Biurze projektu, w siedzibie
Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.
6. W przypadku zgłoszeń drogą mailową zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w
momencie dostarczenia oryginału Formularza zgłoszeniowego do siedziby Biura Projektu. Nie

dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało skreśleniem
Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.
7. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.stowarzyszenienarew.org.pl
8. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci i równości szans i
niedyskryminacji.

§ 5Kwalifikacja uczestników do projektu
1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez
nich dokumentów rekrutacyjnych (Formularz zgłoszeniowy).
2. O zakwalifikowaniu do projektu będą decydować następujące kryteria:
➢ Poprawne i kompletne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego
➢ Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta;
➢ O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem priorytetowego
traktowania osób z grup defaworyzowanych.
3. W przypadku gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną
liczbę uczestników utworzone zostaną listy rezerwowe. Osoby te będą kwalifikowane w
przypadku rezygnacji osób z list podstawowych. Podstawą kwalifikowania z list rezerwowych
będzie kolejność zgłoszeń.
4. Zgłoszenia przyjmowane drogą e-mail będą wpisywane na listę i będą traktowane na równi ze
zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad§4 ust.6 niniejszego
regulaminu.

§ 6 Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Osoba przystępująca do projektu, która złożyła poprawnie wypełniony Formularz
zgłoszeniowy, ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich wybranych przez nią formach
wsparcia.
2. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do:
➢ wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu,
➢ bezpłatnego udziału w projekcie, w tym m.in.: bezpłatnego wyżywienia, materiałów
szkoleniowych/konferencyjnych,
➢ otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia,
3. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:
➢ zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu,
➢ uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla nich formach wsparcia, zgodnie z
zaplanowanym harmonogramem,
➢ potwierdzenia uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia
poprzez każdorazowe złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności
➢ poinformowania Biura projektu o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w formie
pisemnej),
➢ wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu.

§ 7Warunki rezygnacji z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej.
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku gdy zgłosi chęć rezygnacji na 5 dni przed rozpoczęciem
planowanej formy wsparcia.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu.
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Obszarów Wiejskich.
3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

Biuro projektu:
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi
Ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna
Tel. 85 650 51 04
e-mail: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

