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Część I – Informacja o projekcie 

 

Projekt "Fundusz sołecki - partycypacja na wsi" jest przedsięwzięciem, którego zadaniem 

jest pomoc w rozwijaniu funduszu sołeckiego w województwie kujawsko-pomorskim. 

Jednocześnie chcemy pomóc w znalezieniu prostych, ale skutecznych sposobów 

angaŜowania mieszkańców w proces podziału funduszu oraz w wybór zadań, które warto 

wspomóc ze środków funduszu. Do udziału w projekcie zapraszamy sołtysów, 

przedstawicieli rad sołeckich oraz liderów lokalnych organizacji pozarządowych. Zmiany 

wynikające z realizacji projektu będą miały charakter trwały i podniosą, wśród jego 

uczestników, umiejętności prowadzenia procesów partycypacyjnych w kolejnych latach 

oraz przyczynią się do wzrostu wiedzy na temat właściwego działania funduszu 

sołeckiego. 

 

Część II - Zasady ogólne 

 

W celu zapewnienia równego dostępu do udziału w projekcie przyjęto, Ŝe: 

[1] Informacja o naborze do projektu rozesłana będzie pocztą tradycyjną oraz 

elektroniczną (osoby odpowiedzialne za współpracę z sołectwami z jednostek 

samorządu terytorialnego w regionie – gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, sołtysi z 

gmin, w których podjęto decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, baza 

aktywnych NGO z województwa kujawsko-pomorskiego). Informacja będzie 

równieŜ publikowana na branŜowych i terytorialnych stronach internetowych. 

[2] Dokumentacja dotycząca rekrutacji (w tym regulamin rekrutacji i karta 

zgłoszeniowa) będą dostępne na stronie internetowej www.fundacja-torun.pl. 

Opublikowanie informacji na wskazanej stronie jest równoznaczne z rozpoczęciem 

rekrutacji. 

[3] Zgłoszenie do udziału w projekcie moŜe nastąpić poprzez przesłanie wypełnionej 

karty zgłoszeniowej: 

a. e-mailem na adres fundacja@fundacja-torun.pl 

b. faksem pod numer 56 652 11 21 

c. pocztą tradycyjną na adres Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki, 

ul. Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń 

d. lub osobiste doręczenie pod ww. adres. 

[4] Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 kwietnia 2016 roku (w przypadku zgłoszeń 

przesłanych pocztą tradycyjną brana pod uwagę będzie data stempla 

pocztowego). 

[5] Z posiedzeń komisji rekrutacyjnej utworzony zostanie protokół. 
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Część III – Przebieg rekrutacji 

 

[1] Osoby ubiegające się o udział w projekcie zobowiązane są do złoŜenia czytelnie 

wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz do zapoznania się z regulaminem 

rekrutacji i warunkami umowy uczestnictwa w projekcie „Fundusz sołecki – 

partycypacja na wsi”. 

[2] Kryteria formalne warunkujące moŜliwość udziału w projekcie to: 

a. pełnienie funkcji Sołtysa w sołectwie połoŜonym na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego i/lub reprezentowanie organizacji pozarządowej 

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (członkostwo, zatrudnienie, 

wolontariat, współpraca), 

b. wyznaczenie swojego zastępcy (inny przedstawiciel środowiska lokalnego, 

np. członek rady sołeckiej, przedstawiciel lokalnej organizacji 

pozarządowej), który weźmie udział w projekcie w razie zdarzeń losowych.  

c. złoŜenie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 28 kwietnia 2016 

roku; 

[3] Poprawne formalnie zgłoszenia weryfikowane są merytorycznie w ramach prac 

komisji rekrutacyjnej w czteroosobowym składzie: 2 przedstawicieli Pomorskiej 

Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki (koordynator projektu i konsultant ds. 

partycypacji) oraz 2 ekspertów doświadczonych w pracy zespołów konsultacyjnych 

realizujących procesy konsultacji dotyczących funduszu sołeckiego w latach 2013-

2015.  

[4] Podczas indywidualnych spotkań rekrutacyjnych weryfikowane będą kryteria 

merytoryczne: 

a. zaangaŜowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności – 2 pkt 

b. doświadczenie w zakresie animacji środowiska lokalnego – 3 pkt 

c. motywacja do udziału w projekcie  – 2 pkt 

d. potrzeba wzmocnienia procesu partycypacji w zakresie wydatkowania 

funduszu sołeckiego  – 4 pkt 

e. aktywność mieszkańców sołectwa (potrzeba wzmocnienia w tym zakresie) 

– 1 pkt 

[5] Do udziału w projekcie zaproszone zostaną osoby, które uzyskają najwyŜsze liczby 

punktów (minimum 6). W przypadku uzyskania takiej samej punktacji  

o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. 

[6] Do udziału w projekcie wyłonionych zostanie 30 osób w ramach listy podstawowej 

i 4 osoby w ramach listy rezerwowej. Komisja rekrutacyjna moŜe zdecydować  

o zwiększeniu liczby uczestników. 

[7] Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane telefonicznie nie 

później, niŜ dnia 6 maja 2016 r.  
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Część IV – Zakończenie rekrutacji 

 

[1] Z wyłonionymi w procesie rekrutacji uczestnikami podpisane zostaną umowy 

uczestnictwa określające m.in. warunki udziału, konsekwencje rezygnacji, źródło 

dofinansowania projektu. 

[2] Załącznikiem do umowy będzie terminarz spotkań (w tym szkolenia, warsztaty, 

seminaria informacyjne). 

 

Część V – Definicje 

 

[1] Komisja rekrutacyjna  
 

Czteroosobowa grupa osób, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli projektodawcy 

(Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki) oraz dwóch ekspertów doświadczonych  

w pracy zespołów konsultacyjnych. Zadaniem komisji jest wyłonienie  

30 uczestników projektu. 

 

[2] Szkolenia wprowadzające 

 

Spotkania w trakcie, których zostaną przedstawione zasady funkcjonowania funduszu 

sołeckiego. Zaprezentowane zostaną takŜe najczęstsze błędy popełniane przy planowaniu 

funduszu. 

 

[3] Warsztaty planujące 

 

Dwudniowe zajęcia, podczas których prezentowane będą aktywne formy konsultacji  

z mieszkańcami, wskazywane techniki prowadzenia spotkań, debat itp. Poszczególne 

moduły warsztatu (spisywane na flipchartach i omawiane podczas warsztatów) złoŜą się 

(po modyfikacjach) na scenariusze procesów partycypacyjnych. 

 

[4] Scenariusz partycypacji 

 

Plan działania przygotowany przez uczestników projektu, który umoŜliwi wdroŜenie 

funduszu sołeckiego. Do realizacji zostaną wybrane najciekawsze pomysły, które  

w największym stopniu włączają mieszkańców we współdecydowanie w zakresie działań 

związanych z funduszem sołeckim. 
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[5] Realizacja procesu partycypacji 

 

Działanie polegające na wdroŜeniu opracowanych scenariuszy partycypacji. Realizatorami 

procesów będą sołtysi przy współpracy z gminą, radą sołecką i lokalnymi liderami oraz 

przy wsparciu ekspertów. Na realizację poszczególnych procesów przeznaczono pulę 

1800 zł.   

 
[6] Seminaria informacyjne 
 
Spotkania, które będą realizowane w gminach gdzie podjęto decyzję negatywną lub nie 

podjęto decyzji w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Celem spotkań jest 

zachęcenie poszczególnych rad gminy do podjęcia uchwały w sprawie wyodrębnienia 

funduszu sołeckiego. W trakcie spotkań prezentowane będą takŜe doświadczenia  

z projektu „Fundusz Sołecki - partycypacja na wsi”. 

 

[7] Realizator projektu 
 
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z siedzibą w Toruniu jest organizacją 

pozarządową, która w swojej działalności koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu 

działań dotyczących rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej, społeczeństwa 

obywatelskiego, rozwijaniu procesów partycypacji obywatelskiej i konsultacji 

społecznych, działaniach wpierających podmioty III sektora oraz osoby zaangaŜowane  

w III sektor. Jednocześnie Fundacja prowadzi trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. 
 

 

 


