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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

 

 

realizowanym w ramach Projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09  

PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa 

w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny 

system marketing produktów z Małopolski 

 

 

Projekt pn. „Sądecka Sieć Produktów Lokalnych” 

Beneficjent: fundacja Europa+ 

Partner: Fundacja Nowa Galicja 

Partner wspierający: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich 
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§ 1 

Definicje 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

Projekcie –  należy przez to rozumieć projekt „Sądecka Sieć Produktów Lokalnych” 

realizowany w partnerstwie przez fundację Europa+ i Fundację Nowa Galicja, 

współfinansowany ze środków Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy. 

Beneficjencie – należy przez to rozumieć fundację Europa+ z siedzibą w Brzeznej 1,  

33-386 Podegrodzie. 

Partnerze – należy przez to rozumieć Fundację Nowa Galicja z siedzibą w Librantowej 248, 

33-300 Nowy Sącz. 

Partnerze Wspierającym – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Funduszy 

Europejskich z siedzibą przy ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz. 

Realizatorze – należy przez to rozumieć fundację Europa+ oraz Fundację Nowa Galicja. 

Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Beneficjenta. 

Kandydacie na uczestnika/-czkę projektu  –  należy przez to rozumieć osobę, która 

dokonała zgłoszenia poprzez złożenie lub przesłanie dokumentów rekrutacyjnych i ubiega się 

o udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć Kandydata/-tkę, który/-a zostanie 

zakwalifikowany/-a do projektu. 

Certyfikacji – należy przez to rozumieć certyfikację producentów z obszaru Subregionu 

Sądeckiego w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski. 

NIK – Numer Identyfikacyjny Kandydata – numer nadany w momencie złożenia Dokumentów 

rekrutacyjnych. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (dalej Regulamin) określa 

szczegółowe zasady rekrutacji uczestników do Projektu. 

2. Celem Projektu jest propagowanie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz przetwórstwa 

owoców i warzyw, jako sposobu na dodatkowe źródła dochodu dla mieszkańców obszarów 

wiejskich powiatów nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego, a także zwiększenie 

dostępności i sprzedaży produktów lokalnych w regionach pochodzenia oraz w Mieście 

Nowy Sącz za pośrednictwem marek lokalnych wpisanych na Mapę Sądeckich i Gorlickich 

Produktów Lokalnych oraz funkcjonujących w ramach Systemu Produkt Lokalny z 

Małopolski. 

3. Beneficjentem Projektu jest fundacja Europa+, Partnerem projektu jest Fundacja Nowa 

Galicja. 

4. Projekt realizowany jest od 01.07.2016 r. do 31.10.2016 r. 

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie fundacji Europa+ w Brzeznej 1, 33-386 Podegrodzie. 

 

§ 3 

Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria dostępu, tj. osoby 

zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat nowosądecki, gorlicki lub 

limanowski, w tym: 

a) rolnicy, 
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b) przetwórcy żywności, 

c) inni mieszkańcy. 

2. Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji Projektu przez Realizatorów i inne upoważnione 

podmioty, co do których Instytucja Pośrednicząca nie wyraziła sprzeciwu. 

 

§ 4 

Dokumenty rekrutacyjne 

1. Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie zobligowani będą do złożenia  

w biurze Projektu następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

a) formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów 

dostępu – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

b) wniosek zgłaszający produkt lokalny – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wzory dokumentów są dostępne w biurze Projektu oraz na stronach internetowych 

realizatorów: www.europaplus.pl oraz www.fundacjanowagalicja.pl. 

3. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

Projektu. 

4. W  ramach Projektu obowiązuje wymóg sporządzenia dokumentów rekrutacyjnych  

w języku polskim. Dokumenty powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo 

lub odręcznie. 

 

§ 5 

Przebieg procesu rekrutacji 

1. W ramach Projektu rekrutacja prowadzona będzie w trybie zamkniętym od dnia 18.07.2016 

r. do 03.08.2016 r. z uwzględnieniem zapisów ust. 2. 

2. W przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników w terminie określonym w 

ust. 1 ogłoszony zostanie nabór uzupełniający. 

3. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, drogą pocztową, kurierem na adres 

Partnera Wspierającego lub drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@europaplus.pl 

lub biuro@fundacjanowagalicja.pl. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą 

pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej 

wpływu do siedziby Partnera Wspierającego (a nie datę stempla pocztowego lub datę 

nadania przesyłki kurierskiej). W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną 

Kandydat zobligowany jest do dostarczenia w ciągu 3 dni roboczych oryginałów 

dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Partnera Wspierającego. 

4. W  momencie wpływu dokumentów rekrutacyjnych zostanie im nadany indywidualny numer 

(NIK) z datą i godziną przyjęcia dokumentów. 

5. Realizator zastrzega, że wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest 

jednoznaczne z rozpoczęciem udziału w Projekcie. 

6. Kandydat na uczestnika Projektu może złożyć tylko jeden komplet dokumentów 

rekrutacyjnych (formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1). W przypadku chęci zgłoszenia do 

projektu więcej niż 1 wytwarzanego produktu, Kandydat na uczestnika Projektu 

zobowiązany jest złożyć odpowiednią liczbę wniosków zgłaszających produkt lokalny 

(załącznik nr 2). 

7. Dokumenty rekrutacyjne złożone w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi. 
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8. Dokumenty można składać w trakcie ogłoszonego naboru w biurze Partnera Wspierającego 

od poniedziałku do piątku, od godziny 7.30 do 15.00. 

9. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn – Projekt promuje równość szans kobiet i mężczyzn, zwalcza stereotypy 

postrzegania ról kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, wpływ Projektu na sytuację płci 

będzie pozytywny. 

10. Listy rankingowe osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do Projektu, 

zawierające indywidualne numery Uczestników Projektu (NIK) będą udostępniane  

w Biurze projektu i na stronach internetowych www.europaplus.pl oraz 

www.fundacjanowagalicja.pl. 

 

§ 6 

Planowane działania w Projekcie 

W trakcie trwania Projektu: 

a) wdrożona zostanie sieć sprzedaży produktów lokalnych na obszarze Subregionu 

Sądeckiego poprzez budowę oraz montaż półek wystawienniczo-sprzedażowych  

w 7 punktach na obszarze subregionu, 

b) wdrożone do bezpośredniej sprzedaży przez Internet zostanie min. 70 produktów 

lokalnych z obszaru Subregionu Sądeckiego, 

c) zbudowana zostanie sieć powiązań lokalnych skupiająca min. 50 producentów 

wyrobów lokalnych poprzez stworzenie Sądeckiego Klastra Produktów Lokalnych oraz 

lokalna sieć sprzedażowa: producent-odbiorca, 

d) przeprowadzona zostanie certyfikacja dostawców sądeckich w ramach certyfikatu 

Produkt Lokalny z Małopolski. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje od 16.07.2016 r. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

należy do Beneficjenta. 

3. Regulamin rekrutacji może ulec zmianie m.in. w sytuacji zmiany wytycznych lub innych 

dokumentów programowych dotyczących Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

Zatwierdził kierownik Projektu 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie  

 

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 – Wniosek zgłaszający produkt lokalny 

 


