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Regulamin 

dla Kół Gospodyń Wiejskich 
do zadania „Śniadania wielkanocne”   

 projektu pn. „Razem raźniej-II edycja” 
 
Projekt realizowany jest w ramach konkursu numer 1/POKL/7.3/2011 ogłoszonego przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Priorytetu VII, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
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I. Postanowienia ogólne 

 
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
a) „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Razem raźniej – II edycja” realizowany przez 

Gminę Aleksandrów Kujawski. 
b) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji dla KGW, udziału w projekcie oraz 

zasad i metod realizacji projektu. 
c) „BO” (beneficjent ostateczny) – należy przez to rozumieć uczestnika projektu. 
d) „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego 

wsparcia. 
e) „Beneficjencie” - należy przez to rozumieć Gminę Aleksandrów Kujawski.  
f) „Biurze Projektu” - należy przez to rozumieć siedzibę Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. 

Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski (pokój nr 106). 
g) „Stronie internetowej projektu” – należy przez to rozumieć stronę internetową utworzoną na 

potrzeby realizacji projektu: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie7-3.   
h)  „KGW” – Koło Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski zrzeszające 

nieformalnie mieszkańców Gminy a także należące do tej grupy Klub Emerytów i Rencistów; oraz 
Klub Kobiet Aktywnych; dobrowolna, samorządna i niezależna od organów administracji 
państwowej i państwowych społecznych jednostek organizacyjnych organizacja społeczno- 
zawodowa rolników 

 
 
 



 
                                      

 
 
 

         

      Gmina Aleksandrów Kujawski    
      87-700 Aleksandrów Kujawski                                                                                   „Razem raźniej” 

      tel. 054 282 20 59, fax. 054 282 20 31                                    WND-POKL.07.03-00-04-010/11 

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie7-3. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

C Z Ł O W I E K  –  N A J L E P S Z A  I N W E S T Y C J A  

2 

II. Skrócony opis projektu i zadania „"Śniadania wielkanocne" - spotkania integracyjne dla 
mieszkańców gminy (w szczególności kobiet z terenów wiejskich działające w KGW i ich rodziny). 

 
 Założeniem projektu "Razem raźniej - II edycja" jest udzielenie wsparcia w postaci organizacji 
spotkań integracyjnych, wsparcie społeczności lokalnej w samoorganizowaniu się, wypracowywaniu 
metod radzenia sobie z problemami społecznymi i zjawiskiem marginalizacji społecznej. Istnieje potrzeba 
organizacji imprez integrujących środowisko lokalne dostarczających pozytywnych wzorców zachowań a 
w dalszym etapie dążenie do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców i 
zmierzających do podniesienia poziomu świadomości społecznej mieszkańców i mieszkanek Gminy 
Aleksandrów Kujawski. Cel ten osiągnięty zostanie do 31 lipca 2012 r. 
 Celem organizacji zadania jest wzrost motywacji mieszkańców Gminy  do podejmowania działań 
na rzecz aktywnej integracji i rozszerzenie oferty integracyjnej poprzez zorganizowanie działań 
integracyjnych na terenie Gminy. Projekt umożliwi zarówno BO jak i mieszkańcom spotkanie osób 
znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej, co pozwoli na wymianę informacji między nimi, 
integrację i zawarcie nowych znajomości. 

Zadanie pn."Śniadania wielkanocne" – otwarte spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy 
skierowane jest w szczególności do kobiet z terenów wiejskich i ich rodzin, które działają w Kołach 
Gospodyń Wiejskich (KGW) na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Spotkania te stanowić będą przede 
wszystkim doskonałą okazję  do dyskusji w gronie osób zaangażowanych  w funkcjonowanie lokalnej 
społeczności.  
 
III. Zasady i etapy rekrutacji. 

 
1. Rekrutacja uczestników projektu składa się z następujących etapów:  

a) przygotowanie kwestionariuszy rekrutacyjnych oraz pozostałych druków potrzebnych na 
etapie rekrutacji, 

b) przygotowanie, rozpoczęcie i realizacja działań rekrutacyjnych w celu wyłonienia grup 
docelowych (10 KGW), 

c) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa, 
d) wyłonienie uczestników działań,  
e) stworzenie listy uczestników działań,  
f)    organizacja bezpośrednich spotkań organizacyjno- rekrutacyjnych. 

2. Rekrutacja dotycząca zadania „Śniadania wielkanocne”: 
a) KGW są zobowiązane do wypełnienia kwestionariusza rekrutacyjnego (przez Przewodniczącą 

KGW), dołączenia listy z nazwiskami członkiń, które będą przygotowywały śniadanie  i  oferty 
oraz złożenia ich wraz z podpisanym regulaminem do Biura Projektu (Urząd Gminy 
Aleksandrów Kujawski  - pokój nr 106) w dniach od 03.01.2012r. do 02.02.2012. w godzinach 
pracy urzędu.  

b) o zakwalifikowaniu decydować będzie: 
- termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej danego KGW 
- przedstawienie atrakcyjnej oferty spotkania w tym menu, atrakcje itp. 
- przedstawienia planowanych zakupów w celi realizacji zadania  

3. Po zebraniu ofert od poszczególnych KGW, harmonogram „Śniadań wielkanocnych” w Kołach 
zostanie przedstawiony do wspólnego uszczegółowienia na spotkaniu organizacyjnym. 
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IV. Harmonogram realizacji projektu. 
 
1. Spotkanie organizacyjno - rekrutacyjne dla przewodniczących KGW, które biorą udział w projekcie i 

zadaniu „Śniadania wielkanocne” odbędzie się 14 lutego 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy 
Aleksandrów Kujawski (sala 105). 

2. Planuje się aby realizacja zadnia odbywała się w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) począwszy od 
3 marca do 1 kwietnia, łącznie 10 spotkań. 

 
V. Warunki udziału oraz organizacja. 
 

1. W ramach tego zadania zabezpieczona zostanie kwota 13.000 zł, która wykorzystana zostanie na 
przygotowanie spotkań integracyjnych przez KGW. Zadanie obejmie 10 zainteresowanych KGW w 
tym projekcie. Informacja o przygotowanym przez KGW śniadaniu wielkanocnym będzie ogłaszana 
w formie plakatu na którym zamieszczona będzie informacja w jakiej miejscowości odbędzie 
spotkanie i jakie KGW przygotują poczęstunek. Spotkanie może być przygotowane tylko jeden raz w 
jednej miejscowości. 

2. Każde zgłaszające się KGW w ramach projektu może zrealizować tylko jedno spotkanie. 
3. Liczba uczestników spotkania jest dowolna, jednakże należy podać dane członkiń KGW które będą 

przygotowywały „Śniadanie wielkanocne” oraz swoją obecność na spotkaniu potwierdzić na liście 
obecności i wypełnić: 

a) Załącznik nr 3 - Kwestionariusz rekrutacyjny dla przewdniczącej KGW wraz z oświadczeniem 
uczestnika projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) Załącznik nr 5 – oferta KGW na realizację zadania 
4. Niedopuszczalne jest aby podczas przygotowywania i realizacji spotkania brały udział osoby, które 

wcześniej nie zostały zgłoszone do zadania, przy czym osoby realizujące zadanie powinny być 
członkiniami KGW. 

5. Poszczególne KGW zgłaszające swój udział w zadaniu przedstawiają termin realizacji spotkania wraz                  
z pełnym opisem jego wykonania. 

6. Z kwoty dofinansowania będą kwalifikowane koszty niezbędne dla realizacji zadania: 
a) wynajem sali,  
b) zakup artykułów spożywczych 
c) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie 

ścieków (tylko przez okres przygotowań do spotkania i jego faktycznej realizacji) 
d) zakup artykułów przemysłowych (np. detergenty, garnki, plastykowe sztućce, talerze, materiały 

dekoracyjne  itp.) 
7. Zadanie „Śniadania wielkanocne” powinno przewidywać przygotowanie tradycyjnych potraw 

wielkanocnych dla członkiń KGW i ich rodzin. 
8. Spotkania winny mieć formę otwartą tj. mieszkańcy wsi, z której pochodzi dane KGW mają mieć 

możliwość uczestnictwa w spotkaniach, co wpłynie na poprawę relacji między całym 
społeczeństwem. 

9. Po ostatecznej rekrutacji odbędzie się spotkanie organizacyjne dla KGW (uczestników projektu) w 
którym wezmą udział jedynie przewodniczące zapisanych do projektu KGW. Podczas spotkania 
zostaną zaprezentowane działania poszczególnych KGW, miejsce i termin. 

10. Następnie Beneficjent zleci wykonanie zadania zakwalifikowanym się do projektu KGW. 
11. Wybrana osoba z KGW wraz z Koordynatorem dokonuje niezbędnych artykułów w celu prawidłowej 

realizacji projektu, przy czy wydanie ich nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru 
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(obligatoryjnym załącznikiem jest wykaz faktur na podstawie którego sporządzony zostanie 
protokół odbioru) przez strony. 

12. Rozliczenie zadania następuje na podstawie przedstawionych faktur, rachunków i innych 
dokumentów finansowych potwierdzające poniesienie wydatku i wystawionych na Urząd Gminy 87-
700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, NIP 891-12-67-887.  

13. Inne dokumenty niż te o których mowa w pkt. powyżej nie będą kosztem kwalifikowanym. 
14. Przewidziane do realizacji zadanie powinno nastąpić w miesiącu marcu i kwietniu 2012 r. 

 
 

 

Koordynator projektu 

- Monika Rolirad - 

Zapoznałem/am się z Regulaminem 
 
 
 
 
…………………………………….               ………………………………………………... 
    Miejscowość, data       czytelny podpis uczestnika 

 


