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Regulamin naboru do projektu 

 „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” 

 

 

 

 

I.    INFORMACJA O PROJEKCIE i ORGANIZATORZE  

1. Projekt „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem 

Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  

2. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wpisana do 

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS: 0000303048, z siedzibą w Warszawie (00-359), ul. Kopernika 17 (dalej 

FRSI). 

3. Założenia projektu  są zgodne z celami statutowymi Fundacji oraz programem wsparcia dla 

bibliotek publicznych. 

4. Celem naboru do projektu „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” jest wyłonienie bibliotek, 

które będą uczestnikami i realizatorami założeń projektu. Nabór do projektu zostanie 

przeprowadzony w ramach procedury konkursowej. 

5. Szczegółowy opis projektu i jego przebiegu znajduje się na stronie projektu 

https://ofinansachwbibliotece.wordpress.com/ (w zakładkach „O projekcie” oraz 

„Dla bibliotekarzy”). 

 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO NABORU 

1. Do projektu mogą zgłaszać się gminne biblioteki publiczne z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich 

lub miast do 100 tysięcy mieszkańców z terenu całej Polski. Projekt może być realizowany w 

bibliotece głównej i/lub w jej filiach. Zgłoszenie do projektu może przesłać tylko biblioteka 

główna. 

2. Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki, które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie „O 

finansach… w bibliotece” lub uczestniczyły wcześniej tylko w jednej edycji. 

3. Nabór do projektu rozpoczyna się 19 stycznia 2018 roku i trwa do 1 lutego 2018 roku. W tym 

czasie biblioteki mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie za pomocą formularza 

zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem http://ofinansach.biblioteki.org/formularz-

zgloszeniowy.  

4. Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do dnia 1 lutego 2018 roku, do godziny 23.59.  

5. Informacja o wynikach naboru opublikowana zostanie do dnia 12 lutego 2018 roku.  

6. Wszystkie biblioteki, które przesłały formularz zgłoszeniowy, zostaną poinformowane o 

wynikach naboru drogą mailową, na adresy podane w formularzu. 

 

 

https://ofinansachwbibliotece.wordpress.com/
http://ofinansach.biblioteki.org/formularz-zgloszeniowy
http://ofinansach.biblioteki.org/formularz-zgloszeniowy
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III. ZASADY NABORU 

1. Biblioteka może przesłać tylko jedno zgłoszenie.   

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu naboru do projektu.  

3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotrą w terminie z przyczyn 

niezależnych od Fundacji, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu biblioteki.  

4. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

z siedzibą w Warszawie, 00-359, ul. Kopernika 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000303048. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z naborem do projektu „O finansach… 

w bibliotece – 5. edycja” i wyłonieniem podmiotów, które się do niego zakwalifikują, a także w 

związku z działaniami mającymi na celu ewaluację i promocję ww. projektu i mogą być 

udostępniane grantodawcy projektu (Narodowy Bank Polski). Każda osoba ma prawo wglądu w 

swoje dane i możliwość ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest 

dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze do ww. projektu. 

6. Administrator danych oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych oraz jej aktów wykonawczych, w szczególności zaś 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 

sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych. 

 

IV. ZASADY WYBORU BIBLIOTEK – UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

1. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną w oparciu o wskazane 

w Regulaminie kryteria. 

2. Nadesłane zgłoszenia będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:  

a) biblioteka nie uczestniczyła do tej pory w projekcie „O finansach… w bibliotece” lub 

uczestniczyła tylko w jednej z poprzednich edycji projektu; 

b) doświadczenie biblioteki w pracy z osobami dorosłymi, w szczególności powyżej 50. roku 

życia; 

c) doświadczenie biblioteki w edukacji cyfrowej osób dorosłych (obsługa komputera  

i Internetu); 

d) zaplecze logistyczne: biblioteka posiada sprzęt i przestrzeń niezbędną do prowadzenia 

działań projektowych dla grupy około 20 dorosłych osób lub posiada oficjalną deklarację 

użyczenia zaplecza sprzętowo-lokalowego od innej instytucji na terenie gminy; 

e) biblioteka przedstawiła plan analizy potrzeb potencjalnych uczestników projektu 

odpowiadający założeniom projektu „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”; 

f) innowacyjność i atrakcyjność pomysłów biblioteki w zakresie lokalnej promocji spotkań 

oraz komunikacji z osobami dorosłymi; 

g) deklaracja biblioteki o udziale i ukończeniu projektu przez minimum  

20 osób z grupy docelowej (osoby dorosłe, powyżej 50 roku życia, z możliwością udziału 

osób towarzyszących, które ukończyły 35 rok życia, będących członkami tych samych 

gospodarstw domowych); 
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h) doświadczenie zawodowe dwóch osób zaproponowanych przez bibliotekę do realizacji 

projektu, w tym do prowadzenia spotkań z osobami dorosłymi z zakresu edukacji 

ekonomicznej (co najmniej jedna z tych osób powinna być bibliotekarzem). 

3. Komisję rekrutacyjną powołuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W jej skład 

wejdą przedstawiciele Fundacji, bibliotekarz oraz ekspert ds. edukacji ekonomicznej wskazani 

przez Fundację. 

 

V. INFORMACJE KOŃCOWE 

Pytania i uwagi dotyczące naboru można kierować na adres e-mail edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl, 

pod numerem telefonu: 22 123 90 32 lub na adres siedziby Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. 

mailto:edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl

