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                                                                                                         Załącznik nr 1 do umowy 

REGULAMIN 
 
I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu   
„Działamy razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”. 

2. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Instytut Zachodni (lider), 
Fundację Rozwoju Talentów, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu 
Gostyńskiego raz Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie 
(partnerzy)  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Pracy i 
Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet V „Dobre 
rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu 

obywatelskiego”. 
3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku na terenie 
województwa wielkopolskiego. 
4. Obejmuje szkolenia, seminaria, doradztwo prawne, coaching, konsultacje indywidualne, 
promocję organizacji pozarządowych i sieci tworzonej w ramach Projektu. 

 

   II. Słownik pojęć 

1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
a) Realizator Projektu – Stowarzyszenie Instytut Zachodni 
b) Beneficjent Ostateczny (BO) – organizacja lub osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 

c) Organizacja pozarządowa – organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, 
d) Projekt – projekt „Działamy razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i 
współpracy”, 
e) Strona –www.dzialamyrazem.pl 
f) NGO - organizacja pozarządowa 
g) JST – Jednostka Samorządu Terytorialnego 
 

III. Cel projektu 
Celem projektu jest budowa trwałej i opartej na standardach działania i współpracy z jednostkami 
samorządu sieci organizacji pozarządowych „Działamy Razem” tworzonej przez organizacje z 
obszaru województwa wielkopolskiego w okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.  
 

IV. Zasady rekrutacji  
1. Beneficjenci Ostateczni to organizacje pozarządowe zarejestrowane w województwie 

wielkopolskim, nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym członkowie organizacji, 
pracownicy, osoby stale współpracujące z organizacją, a także przedstawiciele Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w których działają NGO. 

2. W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie 40 NGO, w tym 20 , które podpisały już 
porozumienie o współpracy z Realizatorem Projektu lub go nie podpisały, ale na stałe z nim 
współpracują oraz 20, które nie współpracowały jeszcze z Realizatorem Projektu.   

Wsparciem zostaną objęte organizacje pozarządowe z ponad połowy powiatów w 
Wielkopolsce. Do Projektu zostaną zakwalifikowane średnio po 2 osoby z jednej organizacji 
pozarządowej. Ponadto w Projekcie weźmie udział 40 pracowników JST, którzy są związani 
z obsługą NGO w swoich gminach lub mają wpływ na działanie samorządu związane ze 
współpracą międzysektorową w gminie.  

3. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest dostarczenie poprawnie 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dla osoby i/lub dla organizacji 

(załącznik nr 1 i 2 do regulaminu). Zgłoszenia należy dokonać drogą 
elektroniczną/drogą listowną/faksem lub osobiście. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne 

na stronie oraz w Biurze Projektu. 
4. O przyjęciu do projektu decyduje:  
5. Spełnienie kryteriów określonych w punkcie IV.1 i IV.2.  
6. Ponad to zostaną utworzone dwie listy uczestnictwa organizacji pozarządowych w Projekcie 

oraz jedna dla pracowników JST. Dla organizacji - pierwsza dla tych współpracujących z 

Realizatorem Projektu, na której pierwszeństwo w kolejności  będą mieli  Beneficjenci, 
którzy mają podpisane porozumienie z Realizatorem Projektu, posiadają wdrożone 
standardy wypracowane przez Realizatora Projektu  lub pochodzą z mniejszych 
miejscowości. Dla Beneficjentów, którzy nie współpracowali z Realizatorem Projektu, w 
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pierwszej kolejności będą przyjmowane te z mniejszych miast i terenów wiejskich oraz 

obszarów, z którymi Realizator Projektu ma najsłabsze relacje. Dla JST - pierwsi w 
kolejności będą przyjmowani pracownicy z JST, z gmin z  których są zgłoszone  NGO. 

7. W przypadku większej ilości chętnych spełniających kryteria rekrutacyjne niż miejsc, 
zostanie utworzona lista rezerwowa. Podmioty z list rezerwowych zostaną zakwalifikowane 
do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji podmiotów z listy podstawowej. 

8. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym podmiotom drogą 
elektroniczną lub telefoniczną oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. 

 
V. Zakres wsparcia 

1. W ramach projektu każda organizacja będzie uprawniona do skorzystania z indywidualnie 
określonej ścieżki wsparcia. 

2. W ramach Projektu każdy Beneficjent Ostateczny będzie mógł skorzystać z coachingu, a    
więc indywidualnego wsparcia, które będzie miało na celu wzmocnienie potencjału 
poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych. 

3. Coaching będzie świadczony osobiście w Biurze projektu lub siedzibie organizacji. 
a) W miesiącu będzie udzielane średnio 30 godzin tej formy wsparcia.  
b) Termin i miejsce realizacji caochingu zostanie zatwierdzone przez koordynatora 

Projektu. 

c) Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach coachingu jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego (załącznik nr 3 do regulaminu), przekazanie go koordynatorowi 
projektu lub przedstawicielowi jednego z Partnerów.  

d) Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie oraz  
w Biurze Projektu. 

e) Coaching będzie  prowadzony przez Realizatora Projektu do wyczerpania limitu. 
4. W ramach Projektu będzie świadczone doradztwo prawne. 

a) Każdy zainteresowany Beneficjent Ostateczny może skorzystać z doradztwa prawnego. 
W miesiącu będzie to około 25 godzin dla wszystkich Beneficjentów.  

b) Beneficjent zainteresowany skorzystaniem z doradztwa musi wypełnić formularz 
zgłoszeniowy (załącznik nr 3 do regulaminu) i przekazać koordynatorowi Projektu 
lub przedstawicielowi jednego  z Partnerów. 

c) Wspólnie z koordynatorem Projektu  Beneficjent ustali szczegółowy zakres pełnionego 

doradztwa oraz termin jego realizacji. 
d) Doradztwo może być świadczone na rzecz zainteresowanego podmiotu w Biurze 

Projektu, w siedzibie podmiotu, drogą elektroniczną. 

e) Godziny doradcze będą świadczone do wyczerpania limitu. 
5. W ramach projektu będą zorganizowane szkolenia i seminaria. 

a) Zakres tematyczny szkoleń i seminariów oraz  ich harmonogram znajdzie się na stronie 
i w Biurze Projektu 

b) W przypadku szkoleń i seminariów wyjazdowych Realizator Projektu pokrywa koszty: 
szkolenia/seminarium, noclegu i wyżywienia  
w ramach zjazdu oraz materiałów do nauki. Ponad to zostanie zapewniony transport na 
miejsce szkolenia wskazanym przez Realizatora środkiem lokomocji.  

c)  Organizacje, aby uzyskać certyfikat, muszą uczestniczyć w co najmniej  80% zajęć. 
6. Beneficjent Ostateczny będzie mógł skorzystać z merytorycznych konsultacji 

indywidualnych. 

a) Każdy zainteresowany  Beneficjent może skorzystać z konsultacji. W miesiącu będzie to 
około 30 godzin dla wszystkich Beneficjentów.  

b) Aby wziąć udział w konsultacjach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik 
nr 3 do regulaminu) i przekazać koordynatorowi Projektu lub przedstawicielowi 
jednego  z Partnerów. 

c) Wspólnie z przedstawicielem jednego z Partnerów  ustali zakres konsultacji oraz termin 

jego realizacji. 
d) Konsultacje mogą być udzielane  w Biurze Projektu, w siedzibie jednego z Partnerów 

lub podmiotu,  drogą elektroniczną. 
e) konsultacje będą udzielane do wyczerpania limitu. 

7. W ramach projektu będzie wspierane partnerstwo lokalne poprzez zorganizowanie Targów 
Organizacji Pozarządowych (TOP) połączonych z odbywającymi się równolegle lokalnymi 
wydarzeniami. Podmioty będące uczestnikami projektu zostaną włączone w organizację 

Targów Organizacji Pozarządowych właściwego dla ich obszaru działania.  
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8. W ramach projektu będzie zorganizowana kampania promocyjna informująca o wspólnych 

działaniach sieci, na którą składają się: 
a) strona internetowa. 
b) newsletter rozsyłany do uczestniczących w Projekcie jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych informujący o postępach prac, 
współpracy, różnych formach aktywności realizowanych w ramach Projektu. 

c) cykl artykułów ukazujących się na stronie internetowej Projektu oraz na innych 
stronach internetowych.  

VI. Uprawnienia i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych projektu 
1. Beneficjenci Ostateczni będący uczestnikami projektu są uprawnieni do nieodpłatnego 

udziału w Projekcie. Udział w Projekcie przewiduje łączne skorzystanie z form wsparcia z 
punktu V.  

2. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie 
trwania Projektu. 

3. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do: 
a) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu 
b) wykorzystania min. 75% oferowanych form wsparcia 
c) bieżącego informowania członków zespołu projektowego o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie 

d) bieżącego informowania o zmianie swojego stanu prawnego 
e) wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych 

osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) do celów związanych z 
przeprowadzeniem rekrutacji, szkoleń, monitoringu i ewaluacji projektu oraz 
wprowadzania danych do Podsystemu Monitorowania EFS (PEFS). (załącznik nr 4 
do regulaminu) 

4. Beneficjent Ostateczny może zostać skreślony z listy uczestników: 
a) na własna prośbę – Beneficjent Ostateczny pisemnie składa rezygnację z udziału w 

projekcie. 
b) przez Kierownika Projektu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności podczas 

oferowanych form wsparcia przekraczającej dopuszczalny limit 
nieusprawiedliwionych nieobecności wynoszący 20%. 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i w Biurze Projektu przy ul. 

Bukowskiej 26/1 w Poznaniu. 

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. 
Każdorazowa zmiana zostanie ogłoszona na stronie i zostanie przekazana Beneficjentom 
Ostatecznym  
w formie pisemnego aneksu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 roku. 
 
 
    Beneficjent Ostateczny                                                                      Instytucja Szkoleniowa 
 
 
.............................................                                                    ........................................... 


