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Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Model Współpracy – standardem działań NGO i JST”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Model Współpracy standardem działań NGO i JST”.
2. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBU w partnerstwie z
Fundacją Integracji Społecznej „ABRAMIS” oraz Powiatem Zgorzeleckim na podstawie umowy nr:
POKL.05.04.023. Okres realizacji projektu: od 01.01.2014 do 30.04.2015.
4. Biuro projektu znajduje się przy ul. Daszyńskiego 91 w Zgorzelcu.
5. Projekt obejmuje swoim zasięgiem powiat zgorzelecki.

§2
ZAKRES WSPARCIA

1. W ramach projektu uczestnik deklaruje chęć uczestnictwa w następujących działaniach:
a) szkolenia pn. „Model Współpracy – standardem działań NGO i JST” (składającego się z
trzech 4-dniowych wyjazdów);
b) konferencji;
c) doradztwa prawnego, doradztwa księgowego, doradztwa ds. zarządzania NGO, doradztwa
ds. funduszy.
2. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
3. Organizator poszczególnych działań w projekcie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego
zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego.
§3
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
a) organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie powiatu zgorzeleckiego;
b) pracowników instytucji publicznych z terenu powiatu zgorzeleckiego.

Projekt „Model współpracy - standardem działań NGO i JST" jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem;
b) wypełnienie i przesłanie pocztą, drogą elektroniczną lub dostarczenie osobiście do biura
projektu formularza zgłoszeniowego;
c) wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Projekcie;
d) wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
§4
REKRUTACJA
1. Sposób rekrutowania uczestników projektu: informacje zamieszczone na podstronie projektu,
prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej w formie elektronicznej, telefonicznej i innej.
2. W przypadku gdy, liczba chętnych przewyższy założoną w szkoleniu liczbę uczestników utworzone
zostaną listy rezerwowe.
3. O zakwalifikowaniu uczestnika do Projektu decyduje:
a) w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych: kolejność zgłoszeń, organizacje
działające w różnych obszarach, organizacje działające do 2 lat;
b) w przypadku pracowników instytucji publicznych: osoby współpracujące z ngo, uczestniczące
w tworzeniu dokumentów strategicznych jednostki, osoby z różnych jednostek.
4. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
5. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście,
telefonicznie lub elektronicznie.
§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) udziału w szkoleniu, doradztwie i konferencjach, na które został zakwalifikowany,
b) bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu do miejsca szkolenia,,
c) otrzymania materiałów szkoleniowych,
d) zgłaszania uwag i oceny wsparcia, w którym uczestniczy,
e) otrzymania dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) aktywnego, regularnego i punktualnego uczestnictwa w każdym etapie Projektu,
b) zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnego z ogólnymi normami
moralnymi i etycznymi w stosunku do trenerów, wykładowców, osób realizujących projekt i
innych uczestników Projektu.
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c) potwierdzania swojego uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w badaniach ewaluacyjnych,
e) bieżącego informowania o zmianie danych osobowych wpisanych w deklaracji uczestnictwa,
f) uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w ramach danego szkolenia.
3. Realizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub modyfikacji do form wsparcia
zaplanowanych w niniejszym projekcie.
4. Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość będą prowadzone cyklicznie zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi projektów współfinansowanych z EFS.
§6
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego realizatorowi Projektu.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika
w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników w przypadku
naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, lektora lub pracownika biura
Projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w
Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W ramach Projektu realizator nie pokrywa żadnych kosztów nie związanych z uczestnictwem w
Projekcie.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Partnerów projektu.
3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w w/w regulaminie, o czym
informuje uczestnika Projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2014r. i obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.
Oświadczam, iż powyższy regulamin jest mi znany i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
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Miejscowość, data
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Podpis uczestnika projektu

Projekt „Model współpracy - standardem działań NGO i JST" jest współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

