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REGULAMIN PROJEKTU 

realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” w ramach operacji własnej 

„Łączymy ludzi z pasją” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” w ramach realizacji 

operacji własnej „Łączymy ludzi z pasją”, realizowanej ze środków programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Zasięg terytorialny realizacji projektu to obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Białe 

Ługi”. 

3. Grupa docelowa projektu: 

a) Osoby fizyczne w wieku powyżej 18 roku życia będące członkami Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu LGD „Białe Ługi” 

4. Okres realizacji projektu: 12.04.2021 r. – 31.08.2021 r. 

5. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 2 DEFINICJE 

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają;  

1. Projekt – projekt „Łączymy ludzi z pasją”, realizowanyprzez Lokalną Grupę Działania 

„Białe Ługi”.  

2. Instytucja Pośrednicząca – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.  

3. Biuro Projektu – biuro LGD „Białe Ługi” Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce  

4.Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie  

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w Biurze Projektu  

w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 

 

§ 3 CEL PROJEKTU 

Celem projektu „Łączymy ludzi z pasją” realizowanym przez LGD jest integracja 

mieszkańców poprzez pogłębienie wiedzy oraz zmobilizowanie członków KGW do realizacjii 

rozwijania wspólnych pasji, a także stworzenie Mobilnej Strefy Atrakcji 
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W ramach projektu „Łączymy ludzi z pasją” LGD „Białe Ługi” zaplanowała następujące 

działania: 

1. Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje" składający się z pięciu jednodniowych spotkań. 

 

2. Giełda pasji - konkurs KGW zadanie polega na zaprezentowaniu dorobku kulturalnego 14 

Kół Gospodyń Wiejskich (regionalna kuchnia, rękodzieło, folklor). 

Powyższe zadania zostaną poprzedzone kampanią promocyjną, tj. 

▪ Kolportaż plakatów zamieszczonych na tablicach informacyjnych w gminach zrzeszonych  

w LGD. 

▪ Zamieszczenie informacji o możliwości wzięcia udziału w projekcie na stronie internetowej 

LGD „Białe Ługi” www.bialelugi.eu, portalu społecznościowym Facebook LGD „Białe 

Ługi” oraz na stronach internetowych gmin z obszaru LGD „Białe Ługi” tj. Bogoria, 

Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów. 

I. SZKOLENIA 

• Regionalna kuchnia, 

• Regionalna kuchnia na co dzień i od święta, 

• Kuchnia nowoczesna w połączeniu z kuchnią regionalną,  

• Tradycje regionu - folklor ludowy, 

• Rękodzieło ludowe. 

Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje" składający się z pięciu jednodniowych spotkań. Adresatami 

szkoleń są członkinie/członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych 

działających w sferze kultywowania tradycji i dziedzictwa lokalnego. Szkolenia 

przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych wykładowców - regionalistów  

i obejmować będą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, czas trwania każdego szkolenia: 5 

godzin zegarowych. 

II. GIEŁDA PASJI 

• Prezentacja dorobku kulturalnego, kulinarnego, artystycznego, historię swoich małych 

ojczyzn, 

• Konkurs kulinarny dla 14 KGW z terenu LGD „Białe Ługi”. 

Impreza lokalna, podczas której 14 zakwalifikowanych 5-osobowych zespołów (KGW) 

zaprezentuje dorobek kulinarny, artystyczny czy też historię swoich małych ojczyzn. Dla 

zespołów zostaną udostępnione stoiska, na których koła będą mogły serwować lokalne 

specjały. Podczas festiwalu odbędą się zmagania Kół Gospodyń Wiejskich w kilku 

kategoriach: kulinarnych, zręcznościowych, artystycznych itp. Powołana Komisja dokona 

oceny konkursowych konkurencji i przyzna punkty zgodnie z regulaminem. Ocenie podlegać 

będzie: potrawa, występ artystyczny, wygląd/estetyka stoiska oraz konkurencje sportowe.  

http://www.bialelugi.eu/
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§ 4 REKRUTACJA 

I. SZKOLENIA 

1. Nabór uczestników na cykl szkoleń „Zgłębiamy pasje” będzie trwał w terminie 12.04.2021 

r. - 30.04.2021 r. Szkolenia rozpoczną się w maju 2021 r., o szczegółach informowani 

będą zrekrutowani uczestnicy. 

2. Zgłoszenie uczestników odbywać się będzie za pośrednictwem wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego. 

3. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczonana 

stronie internetowej www.bialelugi.eu 

4. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez weryfikację wypełnionych Formularzy 

zgłoszeniowych, na podstawie których wyłoniona zostanie grupadocelowa – 40 

przedstawicieli KGW. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w siedzibie biura projektu (za 

pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną) dokumenty rekrutacyjne. Dopuszcza 

się udział maksymalnie dwóch przedstawicieli wybranego KGW w danym szkoleniu. 

LGD dopuszcza możliwość zmiany uczestników na innych przedstawicieli danego KGW 

podczas trwania cyklu szkoleń. 

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie 

dotyczy kandydata należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych 

kategorii w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. KGW współpracujące z LGD na podstawie podpisanych 

porozumień otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji. 

6. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w cyklu szkoleń „Zgłębiamy pasje” należy dostarczyć 

pocztą tradycyjną na adres biura LGD „Białe Ługi” Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce lub 

drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@bialelugi.pl. 

II. GIEŁDA PASJI 

1. Nabór KGW będzie trwał w terminie 07.06.2021 r. - 18.06.2021 r.  

2. Zgłoszenie KGW odbywać się będzie za pośrednictwem wypełnionego Formularza 

zgłoszeniowego. 

3. Informacja o terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na 

stronie internetowej www.bialelugi.eu 

4. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez weryfikację wypełnionych Formularzy 

zgłoszeniowych, na podstawie, których wyłoniona zostanie grupa docelowa – 14 KGW. 
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5. KGW zainteresowane udziałem w Giełdzie pasji składają w siedzibie biura projektu (za 

pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną) dokumenty rekrutacyjne. Dopuszcza 

się udział maksymalnie pięciu przedstawicieli wybranego KGW w Giełdzie pasji.  

Wszystkie pola formularza rekrutacyjnego muszą być wypełnione. Jeżeli jakieś pole nie 

dotyczy, należy zamieścić taką informację. Niedopuszczalne jest tworzenie nowych kategorii 

w formularzu rekrutacyjnym. Formularze o zmienionej treści będą odrzucane. Decyduje 

kolejność zgłoszeń. KGW, których przedstawiciele uczestniczyli w całym cyklu szkoleń 

„Zgłębiamy pasje”otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji. 

6. Dokumenty rekrutacyjne do udziału w Giełdzie pasji należy dostarczyć pocztą tradycyjną 

na adres biura LGD „Białe Ługi” Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce lub drogą elektroniczną 

na adres mailowy: biuro@bialelugi.pl. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. LGD „Białe Ługi” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu, 

związanych ze zmianami w realizacji projektu pn. „Łączymy ludzi z pasją”. 

 

2. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Biura LGD 

„Białe Ługi”, kierując się przepisami prawa lub zasadami określonymiw projekcie. 

 

3. LGD zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego  

i kwalifikacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów. 

 

4. W każdym przypadku rekrutacji lub złożenia formularza zgłoszeniowego, powstaje lista 

rezerwowa, a osoby z listy rezerwowej zostają zakwalifikowane na listę podstawową,  

w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. 


