Regulamin rekrutacji gmin do projektu „Na własne konto”.

Regulamin rekrutacji gmin do projektu „Na własne konto V”
Niniejszy dokument określa kryteria naboru gmin do udziału w projekcie „Na własne konto V”, który
skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, znajdujących się
na terenie Polski.

I.

Postanowienia ogólne i definicje

Organizator projektu „Na własne konto” – Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-814) przy ul. Miedzianej 3A.
Adres e-mail rekrutacji: nwk@efrwp.com.pl
Strony internetowe projektu: www.nawlasnekonto.pl, www.efrwp.pl

II.

Ogólne założenia projektu „Na własne konto”

1. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2016 r. do 30.06.2017 r. w gminach, które zgłoszą
akces do projektu i zostaną do niego zakwalifikowane w oparciu o odpowiednie kryteria
kwalifikacyjne.
2. Wszystkie informacje związane z realizacją projektu są dostępne u Organizatora oraz będą
umieszczane na stronach internetowych projektu.
3. Projekt kierowany jest do uczniów gimnazjów z terenów wiejskich gmin wiejskich i miejskowiejskich znajdujących się na terenie całej Polski, przede wszystkim do uczniów klas II.
W ramach projektu przewiduje się realizację zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji
ekonomicznej w okresie jednego tygodnia ferii zimowych oraz II semestru roku szkolnego
2016/2017.
4. Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw
przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród
uczniów gimnazjum.
5. Organizator stara się o dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Na
własne konto V”. W przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi, Organizator ma prawo
odstąpić od realizacji projektu.
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III.

Rekrutacja gmin do udziału w projekcie „Na własne konto V”

1. W projekcie mogą wziąć udział gimnazja z terenów wiejskich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
z terenu całej Polski.
2. Gimnazja są zgłaszane przez władze gmin, które zadeklarują chęć udziału w projekcie. Każda
gmina może zgłosić jedną szkołę, w której w zajęciach weźmie udział jedna grupa złożona z min.
15 osób i nie więcej niż 25 osób. W przypadku większej liczby chętnych uczniów do udziału
w projekcie, wybór uczniów powinien być przeprowadzony wg kryteriów:


wyniki w nauce (podniesienie poziomu wiedzy uczniów słabszych);



status materialny rodziny ucznia (szansa dla uczniów mniej zamożnych),



pierwszeństwo dla uczniów nieuczestniczących we wcześniejszych edycjach projektu „Na
własne konto” oraz mających brak doświadczenia w innych projektach.

3. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego
na stronie www.nawlasnekonto.pl oraz na stronie www.efrwp.pl.
4. Formularz powinien zostać wypełniony przez pracownika gminy. W innym przypadku wymagane
jest pełnomocnictwo (pisemne) dla osoby wypełniającej formularz, udzielone przez
wójta/burmistrza. Upoważnienie należy przesłać na adres nwk@efrwp.com.pl niezwłocznie po
przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
5. Zgłoszenie udziału dostarczone do organizatora w inny sposób nie będą przyjmowane.
6. Każda ze gmin, która prawidłowo wypełni formularz elektroniczny, zostanie poinformowana
drogą elektroniczną o wyniku rekrutacji do 18 listopada 2016 roku.
IV.

Procedura rekrutacyjna

1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie od 26.10.2016 r. do 14.11.2016 r.
2. Regulamin rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami są dostępne na stronach internetowych:
www.nawlasnekonto.pl oraz www.efrwp.pl, począwszy od pierwszego dnia rekrutacji.
Dokumenty te zostaną wysłane pocztą do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.
3. Do V edycji projektu „Na własne konto” udział mogą zgłaszać wyłącznie gminy, które nie
uczestniczyły w IV edycji projektu „Na własne konto” w roku szkolnym 2015/2016.
4. W przypadku, kiedy liczba gmin przekroczy zakładaną liczbę uczestników projektu, rekrutacja
może zostać zawieszona przed upływem wyznaczonego terminu. Organizator poinformuje
o zawieszeniu rekrutacji na stronach internetowych: www.nawlasnekonto.pl oraz www.efrwp.pl.
5. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, rekrutacja może być kontynuowana
po upływie wyżej wymienionego terminu. Informacja zostanie zamieszczona na stronach
internetowych: www.nawlasnekonto.pl oraz www.efrwp.pl.
6. Po zakończeniu rekrutacji, deklaracje uczestnictwa będą nadal przyjmowane tworząc listę
rezerwową.
7. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 gmin.
8. W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy zakładaną liczbę uczestników projektu,
Organizator ustali listę rankingową gmin, w oparciu o następujące obiektywne kryteria:
a. wielkość dochodu w gminie na jednego mieszkańca w roku 2014;
b. wskaźnik bezrobocia na rok 2014;
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c. liczba osób, którym przyznano świadczenie (pieniężne/niepieniężne) do liczby
mieszkańców (na 1000 mieszkańców).
9. Do ustalenia rankingu posłuży metoda pozycyjna: wszystkie zgłoszone gminy zostaną
uszeregowane od najniższego do najwyższego dochodu na mieszkańca w gminie. Gmina
o najniższym dochodzie uzyska jeden punkt, gmina o najwyższym dochodzie – liczbę punktów
odpowiadającą ilości zgłoszonych gmin. Podobnie zostaną uszeregowane gminy w przypadku
drugiego i trzeciego wskaźnika: gmina, w której stopa bezrobocia będzie najwyższa otrzyma
jeden punkt, gmina o najniższym wyniku otrzyma liczbę punktów odpowiadającą ilości
zgłoszonych gmin; gmina, w której liczba osób otrzymujących świadczenia jest najwyższa otrzyma
jeden punkt, gmina o najniższej liczbie otrzyma liczbę punktów odpowiadającą ilości zgłoszonych
gmin. Dla każdej gminy zostanie policzona suma punktów. Do projektu zostanie wyłonionych 100
gmin, które uzyskały najmniejszą sumę punktów z obydwu wskaźników.
10. Wszystkie wskaźniki Organizator uzyska z instytucji odpowiedzialnych za ich publikację. Gmina
nie ma obowiązku przesyłania ww. danych.
11. Przy rekrutacji Organizator będzie uwzględniał tylko prawidłowo wypełnione formularze
zgłoszeniowe.
12. Każdemu zgłoszeniu nadany zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Za dzień
wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy
zostanie zapisany w systemie.
13. Po zakończeniu rekrutacji, w terminie do 18.11.2016r., zostanie sporządzona lista rankingowa
gmin zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa (pozostałe gminy).
14. W przypadku rezygnacji gminy, zakwalifikowana zostanie gmina z listy rezerwowej lub zostanie
przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.

V.

Prawa i obowiązki

1. Gmina, zgłaszając się do projektu, akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji.
2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym zobowiązuje się poinformować gminy.
3. Organizator ma prawo odstąpić od realizacji projektu w przypadku decyzji Narodowego Banku
Polskiego o odmowie dofinansowania projektu lub o zmianie zasad realizacji projektu
i zakończeniu jego finansowania.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronach internetowych:
www.nawlasnekonto.pl i www.efrwp.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania czynników i osób trzecich (awarie kabla,
sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych,
przerwy w dostawie internetu itp.) oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie
systemu Formularz Google, wynikające z błędu zewnętrznego.
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