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Warsztaty z klimatem
Regulamin udziału
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) określa zasady udziału szkół
podstawowych i organizacji pozarządowych z terenów wiejskich w operacji
„Warsztaty z klimatem” (zwanej dalej projektem), której organizatorem jest Fundacja
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund (zwana dalej Fundacją),
z siedzibą przy ul. Miedzianej 3A, 00-814 Warszawa, strona internetowa:
www.efrwp.pl.
2. Projekt polega na przeprowadzeniu 12 pięciodniowych warsztatów dla dzieci
z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich (do 20 000 mieszkańców) w wieku 6-10 lat
z klas I – III szkół podstawowych z terenu 4 województw: po 3 grupy z każdego
województwa: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawskopomorskiego, przy udziale organizacji pozarządowych, szkół podstawowych oraz gmin,
których celem będzie kształtowanie postaw proekologicznych i wzmacnianie
świadomości ekologicznej, bioróżnorodności i rolnictwa, w tym szczególnie rolnictwa
ekologicznego.
3. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat z terenów wiejskich i miejskowiejskich (do 20 000 mieszkańców) z klas I-III szkół podstawowych, zamieszkałych na
terenie 4 województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego.
4. Projekt będzie realizowany w terminie lipiec-wrzesień 2022 roku.
5. Do projektu zakwalifikowane zostanie 12 grup po 15 uczniów (po 3 w każdym ww.
województwie). Grupy mogą być zgłaszane przez szkoły podstawowe, gminy lub inne
podmioty np. organizacje pozarządowe typu koła gospodyń wiejskich czy
stowarzyszenia lokalne, gminne ośrodki kultury a zajęcia mogą odbywać się w szkole,
świetlicy wiejskiej, gminnym ośrodku kultury lub innej sali na terenie
gminy/miejscowości. Łącznie w projekcie weźmie udział 180 dzieci z terenów wiejskich
lub miejsko-wiejskich w wieku 6-10 lat, z czego w każdym województwie będzie to
grupa 45 osób.
6. W przypadku braku chętnych grup z danego województwa, możliwe jest zwiększenie
liczebności uczestników w województwie, przy czym liczba uczestników w danym
województwie nie może przekroczyć 60 osób (4 grupy).
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II. Warunki oraz tryb aplikowania do udziału w projekcie
1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie od 11 lipca 2022 roku do
22 lipca 2022 roku.
2. Do udziału w projekcie mogą przystąpić podmioty: szkoły podstawowe, gminy oraz
organizacje pozarządowe z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województw:
mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
3. Nabór uczestników do projektu zostanie przeprowadzony w formie otwartej rekrutacji
przy zachowaniu zasady bezstronności i przejrzystości.
4. Przed przystąpieniem do wypełnienia dokumentów aplikacyjnych należy zapoznać się
z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz ze wzorem umowy
o współpracy – załącznik nr 1 do Regulaminu.
7. Do projektu zakwalifikowane zostaną 3 podmioty (szkoła podstawowa, gmina lub
organizacja
pozarządowa)
z
każdego
województwa:
mazowieckiego,
zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. W przypadku braku
chętnych z danego województwa, możliwe jest zwiększenie liczebności uczestników w
województwie, przy czym liczba uczestników w danym województwie nie może
przekroczyć 60 osób (4 grupy).
5. Podmiot, zgłaszając udział w projekcie:
a) oświadcza, że zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz
podaje swoje dane;
b) wskazuje prowadzącego warsztaty, który weźmie udział w obowiązkowym
zdalnym szkoleniu merytorycznym, otrzyma gotowe scenariusze zajęć,
a następnie przeprowadzi zajęcia z uczniami;
c) deklaruje liczbę uczniów, którzy wezmą udział w projekcie – 15 uczniów;
d) wskazuje miejsce (salę) do warsztatów oraz składa deklarację o nieodpłatnym
udostępnieniu miejsca (sali) na warsztaty.
6. Podmiot zgłasza swój udział do projektu wypełniając wszystkie poniższe dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2)
b) informację o prowadzącym warsztaty, stanowiącą Załącznik nr 3 do
niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
7. Wypełnione i podpisane dokumenty aplikacyjne (formularz rekrutacyjny i informację
o prowadzącym warsztaty) należy przesłać najpierw mailowo (skan) na adres:
k.trudnowska@efrwp.com.pl lub a.lidzka@efrwp.com.pl, a następnie w wersji
papierowej (wymóg konieczny) na adres Fundacji:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3A
00-814 Warszawa
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z dopiskiem: „Warsztaty z klimatem”.
8. Dokumenty aplikacyjne w wersji skanu należy przesłać na ww. adresy mailowe
w terminie od 11 lipca do 22 lipca 2022 roku (do północy) (decyduje data wpływu).
9. Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać w terminie do 22 lipca 2022 (decyduje
data stempla pocztowego).
10. Dokumenty aplikacyjne przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
11. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, rekrutacja może być kontynuowana
po upływie wyżej wymienionego terminu nadesłania skanu (22 lipca 2022). Fundacja
poinformuje o przedłużeniu rekrutacji na stronie internetowej: www.efrwp.pl
III. Kryteria wyboru podmiotów do projektu
1. Złożone dokumenty aplikacyjne oceni komisja rekrutacyjna składająca się z dwóch
przedstawicieli Fundacji.
2. Zgłoszenia szkół/gmin/organizacji pozarządowych zostaną poddane ocenie formalnej.
3. Po ocenie formalnej, do projektu zostaną wybrane podmioty wg kolejności zgłoszeń
(pierwsze 3 podmioty z każdego województwa).
4. Ocena formalna będzie obejmowała następujące kryteria:
a) sprawdzenie czy podmiot jest zlokalizowany na obszarze wiejskim lub miejskowiejskim (do 20 000 mieszkańców);
b) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne zostały poprawnie wypełnione;
c) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne zostały podpisane;
d) sprawdzenie czy dokumenty aplikacyjne zostały przesłane w terminie wskazanym w
Regulaminie.
5. Zgłoszenia podmiotów, które pozytywnie przejdą ocenę formalną, zostaną
uporządkowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
6. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 12 podmiotów (po 3 z każdego województwa:
mazowieckiego,
zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego). Pozostałe podmioty zostaną umieszczone na liście
rezerwowej dla danego województwa.
7. W sytuacji, gdy w danym województwie nie zostanie wypełniona pula miejsc, wówczas
możliwe jest zwiększenie liczebności uczestników w województwie, przy czym liczba
uczestników w danym województwie nie może przekroczyć 60 osób (4 grupy).
8. W przypadku rezygnacji podmiotu z udziału w projekcie, do projektu zostanie
zakwalifikowany podmiot z listy rezerwowej z danego województwa, a w przypadku
braku takiego, zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca.
9. Lista zakwalifikowanych podmiotów do projektu oraz lista rezerwowa zostanie
opublikowana na stronie internetowej Fundacji www.efrwp.pl.
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IV. Przystąpienie do udziału w projekcie
1. Z wyłonionymi w procesie rekrutacji podmiotami zostaną podpisane umowy o
współpracy.
2. Z prowadzącymi warsztaty wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym Fundacja
podpisze umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu.
3. Wszyscy wskazani prowadzący warsztaty zakwalifikowani do projektu, mają
obowiązek uczestniczyć w zdalnym szkoleniu merytorycznym w dniu 27 lipca 2022 r.
w godzinach 10:00 – 13:00 przed rozpoczęciem zajęć.
4. Po zakończeniu warsztatów podmiot składa sprawozdanie, którego wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
V. Ochrona danych osobowych
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody przez uczestników na
gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem 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), na podstawie, np. art. 6 ust 1 pkt a, b, c.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do potwierdzenia
zrealizowania
projektu,
zapewnienia
bezpieczeństwa,
potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, kontroli, audytu i
sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Niewyrażenie przez
uczestnika lub jego prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych
będzie jednoznaczne z brakiem możliwości udziału tej osoby w projekcie.
4. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest 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.
5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozliczenia projektu,
przedawnienia roszczeń oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
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6. 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.
7. 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.
8. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw nienależących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
9. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
VI. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

Niniejszy Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami jest dostępny w biurze Fundacji
oraz na stronie internetowej www.efrwp.pl.
Fundacja 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.
Fundacja ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować na
stronie internetowej www.efrwp.pl.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Fundacja.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany formy realizacji projektu lub do odstąpienia
od realizacji projektu bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zał. 1 – wzór umowy o współpracy
Zał. 2 – formularz zgłoszeniowy
Zał. 3 – informacja o prowadzącym warsztaty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych
Zał. 4 – sprawozdanie podmiotu z realizacji zajęć

Przyjęto dnia: 08.07.2022 roku

