
 

  

 

   

 
 

Szczegółowe zasady naboru do II edycji Akademii Liderów Lokalnych 

 

Akademia Liderów Lokalnych (ALL) jest realizowana w ramach projektu pt. EFEKT SYNERGII – 

koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 

Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 

Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.  

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady naboru do II edycji Akademii Liderów Lokalnych, organizowanej  

w ramach projektu pt. EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej, mającej na celu 

wykształcenie grupy kompetentnych liderów, potrafiących mobilizować aktywność obywatelską  

do działania.  

2. W ramach ALL zaplanowano: 

 5 - dwudniowych warsztatów; 

 3 – sześciogodzinne laboratoria. 

3. W ramach warsztatów, zajęcia będą odbywały się w systemie dwudniowym (piątek - sobota). Czas 

trwania jednego warsztatu wynosi 15 godz. dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna =45 min). Organizator 

nie zapewnia transportu oraz nie zwraca kosztów dojazdu.  

4. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg, pełne wyżywienie oraz 

ubezpieczenie. Uczestnicy otrzymają również materiały informacyjne.  

 

§2 

Uczestnicy Akademii Liderów Lokalnych 

1. Uczestnikiem/uczestniczką ALL może zostać osoba, która: 

a) jest pracownikiem/wolontariuszem ośrodka wsparcia ekonomii społecznej, podmiotu ekonomii 

społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz nauki i biznesu z terenu województwa lubuskiego; 

b) zapoznała się z regulaminem uczestnictwa w projekcie 2015-2018 pt. EFEKT SYNERGII - 

koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej oraz złożyła wymagane dokumenty rekrutacyjne  

tj. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz uczestnika/uczestniczki 

projektu oraz oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o powierzeniu i przetwarzaniu danych 

osobowych. Należy również złożyć dodatkowy formularz rekrutacyjny do Akademii Lokalnych Liderów. 

2. O wyborze uczestników/uczestniczek do ALL decydować będzie: 

a) motywacja do przystąpienia do ALL – opisana w formularzu rekrutacyjnym: 

b) pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności – opisany w formularzu rekrutacyjnym; 

c) dotychczasowa działalność animacyjna kandydata – opisana w formularzu rekrutacyjnym. 

 

 

 

 

 



 

  

 

   

§3  
Kryteria naboru do Akademii Liderów Lokalnych 

1. Nabór uczestników/uczestniczek jest jawny, zgodny z polityką równych szans, w tym równości  

ze względu na płeć, realizowany zgodnie z założonymi wskaźnikami projektu, dla wszystkich 

zainteresowanych, spełniających warunki określone w § 2. 

2. Kandydaci/kandydatki składają wymagane dokumenty, które będą weryfikowane formalnie 

(projektowo) i oceniane merytorycznie. 

3. Kandydaci/kandydatki zgłaszający chęć uczestnictwa w ALL, zobowiązani są złożyć dokumenty 

projektowe (wymienione w regulaminie uczestnictwa w projekcie) oraz dodatkowy formularz 

rekrutacyjny ALL. Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej ROPS-u.  

4. Dokumenty oceniać będzie Komisja rekrutacyjna, której posiedzenie odbędzie się najpóźniej w ciągu 

14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna składać się będzie z 3 

członków. 

5. Kandydat/kandydatka otrzyma punkty według następujących kategorii: 

 motywacja do uczestnictwa w ALL (0 – 20 pkt); 

 planowane działania (pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności) (0 -15 pkt); 

 dotychczasowa działalność animacyjna kandydata  (0 – 15 pkt). 

6. Liczba punktów uzyskana przez kandydata/kandydatkę w trakcie posiedzenia Komisji rekrutacyjnej 

stanowić będzie jego ocenę końcową (od 0 do 50 punktów). 

7. Na podstawie ocen końcowych zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w ALL 

oraz lista rezerwowa. 

8. Na liście osób zakwalifikowanych znajdzie się 15 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 

spośród wszystkich kandydatów/kandydatek. 

9. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników, zostanie zorganizowany nabór dodatkowy. 

10. Po zakończeniu prac Komisji rekrutacyjnej, na stronie internetowej zostanie zamieszczona 

informacja o zakończeniu procesu rekrutacji. Ze względu na ochronę danych osobowych lista 

rankingowa oraz lista rezerwowa nie zostaną podane do publicznej wiadomości. 

11. Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w ALL, o wynikach zostaną poinformowani  

za pomocą poczty elektronicznej (na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym).  

12. Uczestnik, który zdeklaruje się wziąć udział w ALL zobowiązany jest uczestniczyć w zaplanowanych 

warsztatach, zajęciach. Organizator dopuszcza możliwość nieusprawiedliwionej nieobecności  

uczestnika na nie więcej niż 20% zajęć.  

13. Nieobecność  w większym wymiarze będzie rozpatrywana przez Organizatora indywidualnie.  

 

§4 
Rezygnacja 

1. Osoba zakwalifikowana do udziału w ALL ma prawo do rezygnacji, informując Organizatora 

telefonicznie/pisemnie, najpóźniej do 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia pierwszego 

warsztatu. 

 

 

 

 



 

  

 

   

2. Osoba zakwalifikowana do udziału w Akademii może zrezygnować w dalszym uczestnictwie tylko  

i wyłącznie w przypadku przedstawienia pisemnego oświadczenia o ważnym losowym zdarzeniu 

uniemożliwiającym dalszy udział w zajęciach. 

3. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika/uczestniczki, na wolne miejsce zostanie  

przyjęta osoba z listy rezerwowej (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej ułożonej według liczby 

przyznanych punktów).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


