
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do udziału Inicjatywie w obszarze ekonomii społecznej pn. 

„Sieć sprzedaży produktów lokalnych z obszaru Subregionu Sądeckiego 

szansą na komercjalizację działalności Fundacji Nowa Galicja” 

§ 1 

 

Informacje o zadaniu 

1. Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu 

Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Nowa Galicja z siedzibą w Librantowej, zwana dalej 

Grantobiorcą. 

3. Termin realizacji Inicjatywy: marzec – kwiecień 2018 r. 

4. Inicjatywa ma na celu komercjalizację działalności Fundacji Nowa Galicja w obszarze 

sprzedaży produktów lokalnych–miody. 

5. Uczestnikami inicjatywy będą członkowie Rady i Zarządu i wolontariusze Fundacji Nowa 

Galicja oraz producenci produktów lokalnych z Subregionu Sądeckiego – łącznie 10 os 

6. Biuro Inicjatywy mieści się w siedzibie Fundacji Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy 

Sącz. 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Inicjatywie pn. „Sieć sprzedaży 

produktów lokalnych z obszaru Subregionu Sądeckiego szansą na komercjalizację 

działalności Fundacji Nowa Galicja” 

2. Fundacja Nowa Galicja z siedzibą w Librantowej zakwalifikuje do udziału w Inicjatywie łącznie 

10 osób (członków Rady i Zarządu i wolontariuszy Fundacji Nowa Galicja oraz producentów 

produktów lokalnych z Subregionu Sądeckiego) 

3. Udział w projekcie jest w 100 % finansowany z budżetu Inicjatywy. 

4. Wsparcie w ramach Inicjatywy polegać będzie na organizacji szkolenia w wymiarze 10 godz., 

o tematyce: 

a) „Kanały dystrybucji i sposoby sprzedaży produktów lokalnych”, 

b) „Uregulowania prawne marketingu i sprzedaży produktów lokalnych”, 

c) „Dobór opakowań do różnych rodzajów produktów lokalnych oraz sposobu 

dystrybucji”, 

d) "Budowa oferty marketingowej". 

 

§ 3 

Przebieg i kryteria rekrutacji 

1. Osobą odpowiedzialną za przebieg rekrutacji jest Koordynator projektu – pani Monika Bochenek. 

2. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są osobiście w biurze Inicjatywy, pocztą tradycyjna na adres 

biura Inicjatywy i drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów, o których mowa w ust. 7) 



 

 
 

na adres mailowy: biuro@fundacjanowagalicja.pl.  

3. Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie 01.03.2018 r. do 10.04.2018 r. 

4. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Grantobiorcy: 

www.fundacjanowagalicja.pl oraz w biurze Inicjatywy. 

5. Do udziału w Inicjatywie mogą zgłaszać się osoby spełniające poniższe kryteria formalne:  

a) zasiadanie w Zarządzie lub Radzie Fundacji nowa Galicja (weryfikacja: KRS), 

b) współpraca w ramach wolontariatu na rzecz Fundacji Nowa Galicja (weryfikacja: porozumienie 

wolontarystyczne) 

c) produkcja produktów lokalnych (weryfikacja: oświadczenie o wytwarzaniu produktu lokalnego, 

oświadczenie o podjęciu współpracy z Fundacją Nowa Galicja w zakresie sprzedaży produktów 

lokalnych)  

6. W procesie rekrutacji stosować będziemy następujący system preferncji: 

a) Członkostwo w Fundacji nowa Galicja – 1 pkt 

b) Wytwarzanie produktu lokalnego: produkty pszczelarskie: 1 pkt 

c) uczestnictwo w projekcie „Sądecka Siec Produktów Lokalnych” (realizowany w 2016r. przez 

Fundację Europa+ i FNG, Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej) - 1 

pkt 

7. Osoby zainteresowane udziałem w Inicjatywie spełniające kryteria formalne, powinny dostarczyć 

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) deklarację udziału w Inicjatywie 

(załącznik nr 2) oraz Oświadczenie Uczestnika Inicjatywy (załącznik nr 3) w terminie określonym 

w ust 3, w sposób określony w ust. 2. 

8. Dokumenty rekrutacyjne błędnie wypełnione lub nie podpisane lub złożone w innym terminie niż 

określa regulamin nie będą rozpatrywane. 

9. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata/Kandydatkę, 

niniejszego Regulaminu. 

10. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona będzie  

w sposób ciągły. 

11. Kolejność na liście rankingowej ustalana jest na podstawie liczby przyznanych punktów  

a w przypadku remisu decyduje kolejność zgłoszeń dokumentów rekrutacyjnych wypełnionych 

prawidłowo. 

12. Osoby, które nie zakwalifikowały się do zadania z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na 

liście rezerwowej. 

13. Każdy kandydat zostanie powiadomiony mailowo/ telefonicznie/pisemnie o podjętej decyzji. 

14. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa będzie dostępna  

w biurze Inicjatywy - Fundacja Nowa Galicja, Librantowa 248, 33-300 Nowy Sącz. 

15. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie poprzez złożenie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy do 7 dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób 

zakwalifikowanych do udziału w Inicjatywie. Wówczas Komisja Rekrutacyjna ma 4 dni robocze na 

rozpatrzenie wniosku od dnia jego otrzymania. Z procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna 

sporządza protokół. 

 

§ 4 

Obowiązki uczestnika Inicjatywy 

1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Inicjatywie zobowiązane są do uczestnictwa w szkoleniu 

w miejscu i terminie wskazanym przez Grantobiorcę. 

2. W szczególnych sytuacjach losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach  
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(np. choroba, inny ważny powód), osoba zakwalifikowana do udziału w Inicjatywie ma prawo 

do rezygnacji z uczestnictwa w niej, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego 

przyczynach. 

 

§ 5 

Organizacja szkolenia 

 

1. Szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 4 zorganizowane zostanie w drugiej połowie kwietnia 

2018 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 

2. Grantobiorca zapewnia: 

a) Zakwaterowanie i wyżywienie w obiekcie hotelowym, w którym organizowane 

będzie szkolenie 

b) Wykwalifikowanego trenera z minimum pięcioletnim doświadczeniem 

zawodowym. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Grantobiorca zadania zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub 

wprowadzenie dodatkowych postanowień. 

2. W kwestiach nieregulowanych w Regulaminie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada 

Zarząd Fundacji. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2018 r. i obowiązuje przez cały czas trwania 

Inicjatywy. 

4. Szczegółowych informacji nt. Inicjatywy udziela Monika Bochenek, tel. 509 792 610, e-mail: 

biuro@fundacjanowagalicja.pl. 

 

 

 

Zatwierdził Prezes Fundacji Nowa Galicja  

Librantowa, 26.02.2018 r. 

 

 


