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Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu 

„Bez pszczół nie ma nas” 

Moduł Warsztatowy – Dbajmy o pszczoły 

Realizowanego przez KOŁO PSZCZELARZY SKRZYSZÓW  

Ze środków Narodowego  Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  

na lata 2021-2030 NOWE FIO 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników do Projektu „Bez pszczół nie ma nas” 

realizowanego przez Koło Pszczelarzy Skrzyszów. 

"Bez pszczół nie ma nas "to projekt podnoszący bardzo ważny społecznie problem jakim jest 

wymieranie pszczół. Chcemy zaangażować jak największą liczbę osób w świadomą pomoc 

pszczelarstwu. Planujemy działaniami objąć rolników, pszczelarzy oraz wszystkich 

zainteresowanych pomaganiem błonkoskrzydłym. Zadaniem projektu jest rozwój 

umiejętności osób zajmujących się pszczołami, osób, które zapewniają pożytki pszczele 

(poprzez zasiewy i nasadzenia roślin miododajnych) oraz uświadamianie rolnikom, jak 

postępować by nie szkodzić pszczołom).Głównymi celami projektu są rozwój umiejętności i 

kwalifikacji  pszczelarzy oraz zwiększenie zaangażowania w edukację rolników względem 

odpowiedniej gospodarki w rolnictwie. Podniesienie wiedzy, kompetencji, kwalifikacji przy 

prowadzeniu działalności pasiecznej poprzez teoretyczne warsztaty szkoleniowe,  

samorozwój  uczestników zadania oraz podniesienie ich umiejętności społecznych w wyniku 

podjętych działań edukacyjnych oraz zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców 

Gminy Skrzyszów na temat pszczół. 

 

2. W ramach modułu „Dbajmy o pszczoły” zaplanowano 5 spotkań szkoleniowych o 

następującej tematyce :  

a) Niedobory pokarmowe pszczół jako czynnik sprzyjający ich eksterminacji  

b)  Najnowsze zagrożenia europejskiego pszczelarstwa  

c)  Niespodzianki i nietypowe sytuacje w pasiece w ciągu sezonu,  

d)  Kupowanie pierwszych rodzin pszczelich- know how,  

e) Wykorzystania doświadczeń brytyjskich pszczelarzy w polskich pasiekach. 

3. Termin szkoleń zostanie ustalony w porozumieniu z uczestnikami. Zakłada się 3 

szkolenia w 2021 roku oraz 2 szkolenia w 2022 roku.  
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§2 

UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestniczkami Projektu mogą zostać pełnoletnie osoby będące : 

a.  członkami Koła Pszczelarzy Skrzyszów,  

b. członkami Kół Pogórskiego Związku Pszczelarzy,  

c. osoby z terenu Małopolski, które są zainteresowane założeniem pasieki. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników.  

 

§3 

PROCES REKRUTACJI 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 26 lipca 2021 r. do 06 sierpnia 2021. 

do godz. 18:00. Karty nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.  

2. Rekrutację prowadzi Koordynator Projektu:  

Do zadań Koordynatora  należy w szczególności: 

a. Analiza kart rekrutacyjnych pod kątem formalnym, 

b. Wyłonienie na podstawie złożonych kart grupy docelowej, 

c. Sporządzenie listy Uczestników Projektu i listy rezerwowej. 

3. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 25 Uczestników Projektu. Procedura 

rekrutacji obejmuje: 

a. Etap naboru: 

 Przekazanie informacji na temat Projektu i warunków uczestnictwa, 

rodzaju wsparcia Prezesom poszczególnych Kół Pszczelarskich – 

informacja mailowa, listowna, telefoniczna 

 Umieszczenie informacji na temat  terminu prowadzonego naboru 

zostanie wykazana  na stronie internetowej Koła Pszczelarzy, Gminy 

Skrzyszów 

 Przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w Projekcie; 

b. Etap doboru: 

 Analiza nadesłanych kart projektu pod kątem formalnym 

 Opracowanie listy Uczestników Projektu, 
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 Opracowanie listy rezerwowej, 

 Poinformowanie drogą telefoniczną/mailową/listowną 

 o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie; 

 

4. Zasady przyjmowania zgłoszeń: 

a. Karty  rekrutacyjne należy pobrać ze strony : 

 Kola Pszczelarzy Skrzyszów lub  

 Gminy Skrzyszów, 

 Można otrzymać mailem wysyłając prośbę na adres koła wskazany 

poniżej. 

 

Wypełnić i przesłać drogą mailową na adres kolo.skrzyszow@op.pl  

z nagłówkiem w tytule Projekt FIO, 

b. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane; 

5. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w Projekcie. 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego w przypadku wyczerpania miejsc. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany 

Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.  

4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

5. Sprawy nie regulowane niniejszym Regulaminem są rozstrzygane przez 

Organizatora. 

6. Ostateczną interpretację Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do 

Organizatora. 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.07.2021 roku. 


