
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki rekrutacji do projektu „Młodzieżowe 

rady gmin dla demokracji i klimatu”, finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni 

Obywatele – Fundusz Regionalny, zwanego dalej Projektem.  

1. Realizatorami projektu są Fundacja Civis Polonus z siedzibą ul. Bagatela 10/34a i 47, 00-585 

Warszawa i Stowarzyszenie BoMiasto z siedzibą ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, zwani dalej 

Organizatorami. 

2. Celem rekrutacji jest wyłonienie uczestników Projektu tj. sześciu zespołów, zwanych dalej 

Zespołami, składających się z 4 członków młodzieżowej rady oraz ich opiekuna z ramienia 

urzędu.  

3. Zgłoszenia Zespołu dokonuje Wójt/Burmistrz, potwierdzając podpisem wypełniony formularz 

zgłoszeniowy, zwany dalej Formularzem, stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu, dostępny w 

wersji edytowalnej do pobrania na stronie civispolonus.org.pl. 

4. W rekrutacji obowiązują następujące kryteria formalne (obowiązkowe): 

A. młodzieżowa rada działa w miejscowości do 100 tys. mieszkańców (weryfikacja na 

podstawie danych GUS) 

B. kadencja młodzieżowej rady, z której zespół będzie zgłoszony do projektu, kończy się nie 

wcześniej niż 31.01.2023 r. (weryfikacja na podstawie oświadczenia)  

C. członkowie młodzieżowej rady zostali poinformowani o założeniach projektu, wyrażają 

gotowość uczestnictwa w nim i w przypadku zakwalifikowania do projektu wybiorą 

spośród siebie 4 radnych (2 kobiety i 2 mężczyzn),  którzy reprezentować będą 

młodzieżową radę przy współpracy z Organizatorami i wezmą udział w działaniach 

przewidzianych w Projekcie (weryfikacja na podstawie oświadczenia) 

D. na terenie gminy funkcjonują co najmniej 4 szkoły podstawowe i/lub ponadpodstawowe 

(weryfikacja na podstawie oświadczenia) 

E. opiekun młodzieżowej rady z ramienia urzędu deklaruje (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia): 

1) swoją gotowość do udziału w projekcie oraz zaangażowanie do projektu 4 

członków młodzieżowej rady, w tym 2 kobiet i 2 mężczyzn (na etapie zgłoszenia 

składane jest tylko oświadczenie opiekuna o zaangażowaniu członków 

młodzieżowej rady, pisemne oświadczenie członków Zespołu lub – w przypadku 

uczestników niepełnoletnich – ich rodziców/opiekunów prawnych zbierane 

będzie po zakwalifikowaniu Zespołu do projektu); 

2) udział w dwóch szkoleniach wyjazdowych; 

3) współpracę z Organizatorami przy realizacji działań przewidzianych w projekcie,  

a szczególnie w zakresie: 

http://civispolonus.org.pl/projekt/mlodziezowe-rady-gmin-dla-demokracji-i-klimatu/


a) współpracy z młodzieżową radą, 

b) organizacji spotkań i szkoleń dla członków młodzieżowej rady, 

c) wsparcia Organizatorów i młodzieżowej rady we współpracy ze szkołami 

przy organizacji audytów klimatycznych, 

d) wsparcia Organizatorów i młodzieżowej rady w organizacji gminnych 

narad klimatycznych, 

e) wsparcia Organizatorów i młodzieżowej rady w organizacji działań 

edukacyjnych i doradczych, których celem będzie przygotowanie 

inicjatywy uchwałodawczej; 

F. Wójt/Burmistrz deklaruje współpracę z Organizatorami przy działaniach zaplanowanych 

w projekcie, a w szczególności wsparcie organizacyjne ze strony urzędu w nawiązaniu 

współpracy ze szkołami w celu przeprowadzenia szkolnych audytów klimatycznych, 

organizacji gminnych narad klimatycznych i inne wynikające z indywidualnych potrzeb 

młodzieżowej rady, związanych z jej aktywnym uczestnictwie w projekcie (weryfikacja na 

podstawie oświadczenia; 

5. Zgłoszenia Zespołu należy dokonać, dostarczając do siedziby Fundacji Civis Polonus  

(ul. Bagatela 10/34 a i 47, 00-585 Warszawa) wypełniony Formularz - w terminie do 22 lutego 

2022 r.  

6. Termin, o którym mowa w punkcie 5 uważa się za dotrzymany w dwóch przypadkach: 

A. dokumenty zostaną fizycznie dostarczone (pocztą lub osobiście po wcześniejszym 

umówieniu pod numerem tel. 664 861 019 do siedziby Fundacji Civis Polonus  

(ul. Bagatela 10/34 a i 47, 00-585 Warszawa, domofon 134) 

B. skany dokumentów zostaną wysłane e-mailem na adres 

lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl , a oryginały wysłane pocztą tradycyjną na adres 

Fundacji najpóźniej 22 lutego 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) 

7. Rekrutacja ma charakter dwuetapowy: 

A. formalny  – związany ze sprawdzeniem kryteriów wskazanych w punkcie 3 Regulaminu 

oraz poprawności wypełnienia Formularza  (do etapu merytorycznego zostaną 

zakwalifikowane zespoły, które prześlą zgłoszenie spełniające kryteria formalne oraz 

poprawnie wypełnią Formularz); 

B. merytoryczny – związany z oceną odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu. 

8. Na etapie oceny merytorycznej oceniane będą: 

A. zakres i formy współpracy młodzieżowej rady z samorządem i środowiskiem lokalnym w 

okresie od 01.01.2021 r. do 07.02.2022 r. (25% punktów); 



B. obecna działalność młodzieżowej rady - przedsięwzięcia/inicjatywy realizowane obecnie 

przez młodzieżową radę i/lub planowane do realizacji do końca 2022 r. (35% punktów); 

C. motywacja do włączenia młodzieżowej rady do projektu (40% punktów). 

9. Oceny Formularzy dokona komisja złożona z ekspertów Fundacji Civis Polonus  

i Stowarzyszenia BoMiasto. 

10. W przypadku wątpliwości na etapie oceny wniosków komisja może poprosić o złożenie 

dodatkowych wyjaśnień podczas spotkania zdalnego. 

11. Do projektu zakwalifikowane zostaną Zespoły, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.  

12. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie zamieszczona na stronach 

http://civispolonus.org.pl/ oraz http://bomiasto.pl/ w terminie do 28 lutego 2022 r.  

13. Zespoły zakwalifikowane do projektu zostaną poproszone o złożenie w terminie 7 dni 

oświadczeń 4 członków młodzieżowej rady o przystąpieniu do projektu. W przypadku 

uczestnika niepełnoletniego oświadczenie podpisuje jego rodzic/opiekun prawny. 

14. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.  

15. Informacje o projekcie i zasadach rekrutacji dostępne telefonicznie – tel. 664 861 019 oraz  

mailowo – lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu – Formularz zgłoszeniowy 
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