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Lokalne, regionalne i tradycyjne  
szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich 

2019 
 

Regulamin szkolenia dla KGW 
 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, 

regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich”, zwanego dalej szkoleniem. 
2. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą 

w Warszawie, ul. Miedziana 3a, 00-814 Warszawa, zwana dalej organizatorem. 
3. Szkolenie skierowane jest do członków Kół Gospodyń Wiejskich, które działają wyłącznie na 

terenie 7 województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, 
małopolskiego, świętokrzyskiego i opolskiego.  

4. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy członków Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie rozwoju 
kół oraz podniesienie świadomości uczestników nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych 
produktów spożywczych i zachęcenie do wykorzystywania produktów żywnościowych od 
lokalnych producentów/rolników, a także wykorzystanie tej wiedzy do dalszego jej 
upowszechniania w środowisku lokalnej społeczności. 

5. Poprzez zgłoszenie swojego udziału każdy uczestnik akceptuje regulamin szkolenia  
i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad oraz potwierdza,  
że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do uczestnictwa w szkoleniu.  
 

Zasady rekrutacji 
1. Koła Gospodyń wiejskich chętne do udziału w szkoleniu zgłaszają się, wypełniając formularz 

zgłoszeniowy, który jest dołączony do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 10 lipca 2019 
roku.  

2. Formularz może zostać przesłany w formie skanu na adres mailowy: 
k.trudnowska@efrwp.com.pl lub faxem na nr 22 620 90 93 lub pocztą tradycyjną na adres:  

 
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

ul. Miedziana 3A 
00-814 Warszawa 

z dopiskiem: KSOW – KGW. 
 

3. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego, w 
przypadku zgłoszeń elektronicznych – data otrzymania e-maila/faxa. Każdemu zgłoszeniu nadany 
zostanie numer rekrutacyjny (numer/data/godzina). Każde koło może zgłosić 4 (czterech) 
przedstawicieli. 

http://www.ksow.pl/
mailto:k.trudnowska@efrwp.com.pl
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4. Koła zostaną wyłonione na postawie przyjętych zasad rekrutacji: dotychczasowa działalność (na 
podstawie opisu przesłanego w procesie rekrutacji), udział i osiągnięcia w konkursach na 
najlepszy produkt tradycyjny i regionalny (w tym również potrawy) oraz przesłanej receptury na 
danie regionalne.  

5. Połowę uczestników szkolenia będą stanowić koła, które działając na terenie wybranych 
województw, są rozpoznawalne, posiadają potencjał instytucjonalny i bardzo mocną 
świadomość tożsamości kulturowej, a także prowadzą zróżnicowane formy promocji produktów 
lokalnych/regionalnych. Drugą połowę – koła, które chciałyby się rozwijać lub odnowić 
działalność i w tym celu potrzebują wsparcia. 

6. Na szkolenie zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 Kół Gospodyń Wiejskich z każdego 
województwa. Rekrutacji dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora oraz Partnera – 
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.  

7. Lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 2 tygodni 
od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl, a wszystkie koła, które wzięły udział w 
rekrutacji otrzymają informację drogą mailową lub/i telefoniczną. 
 

 
Szczegółowe założenia szkoleń 

1. W każdym z województw zostanie przeprowadzone jednodniowe szkolenie dla 
zakwalifikowanych kół.  

2. Terminy szkoleń w województwach: 

 Opolskie – 31 lipca 2019r. (Łosiów) 

 Małopolskie – 1 sierpnia 2019r. (Karniowice) 

 Świętokrzyskie – 2 sierpnia 2019r. (Modliszewice) 

 Lubuskie – 8 sierpnia 2019r. (Zielona Góra) 

 Wielkopolskie – 9 sierpnia 2019r. (Poznań/Sielinek) 

 Warmińsko-mazurskie – 26 sierpnia 2019r. (Olsztyn) 

 Mazowieckie – 27 sierpnia 2019r. (Poświętne) 
3. Ramowy plan szkoleń dla KGW stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
4. Szkolenie jest dla uczestników bezpłatne. Koszty dojazdu na szkolenie, wyżywienia oraz 

materiałów szkoleniowych pokrywa Organizator. 
5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i realizacji szkoleń będą zamieszczane  

na stronie internetowej organizatora: www.efrwp.pl oraz będą przekazywane uczestnikom 
drogą mailową lub/i telefoniczną. 

 
 

Ochrona danych osobowych 
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie zgody przez uczestników szkoleń na 

gromadzenie i przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia 
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). Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji operacji, 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, kontroli, audytu i 

http://www.ksow.pl/
http://www.efrwp.pl/
http://www.efrwp.pl/
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sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. Niewyrażenie przez uczestnika lub 
jego prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z 
brakiem możliwości udziału w operacji. 

2. Administratorami danych osobowych uczestników operacji są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej z siedzibą: 08-014 Warszawa, ul. Miedziana 3A, oraz po ich przekazaniu wraz z 
wnioskiem o refundację: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie z 
siedzibą: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą: 
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33. Dane osobowe uczestników zgłoszonych do udziału w operacji 
będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia operacji. Dane osobowe mogą zostać 
powierzone innym podmiotom w celach i w zakresie związanym z organizacją, 
przeprowadzeniem i ewaluacją operacji. Dane osobowe mogą zostać przekazane również innym 
uprawnionym podmiotom w przypadku kontroli i audytu. 

3. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia operacji oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw nienależących do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG); 

7. Przekazane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy telekomunikacyjne, 
firmy pocztowe oraz inne osoby doręczające przesyłki. 

2. Decyzje pojęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatora. 
6. Fundusz zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu,  

po zaakceptowaniu przez Zarząd Fundacji, będą publikowane na stronie internetowej 
www.efrwp.pl z chwilą ich wejścia w życie. 

 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Program szkolenia dla KGW 

http://www.ksow.pl/
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