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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna” 

Projekt nr POKL.05.04.02-00-F44/13 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE  

 
§1 

1. Regulamin dotyczy projektu „Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna” realizowanego 
przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu 
V. Dobre rządzenie; Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:  

 Organizator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Krakowie (30-503) przy ul. Krasickiego 18/Ip. 

 Partner: Gmina Pleśna 

 Biuro projektu: ul. Krasickiego 18/Ip, 30 -503 Kraków 

 Projekt: Doskonalenie mechanizmu konsultacji społecznych w Gminie Pleśna 

 Szkolenia: szkolenia w zakresie konsultacji społecznych - technik i narzędzi; planowanie konsultacji; ewaluacji; 
aktywne formy dotarcia dostosowane do specyfiki adresatów oraz zasad tworzenia polityk publicznych we 
współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

 Doradztwo: profesjonalne doradztwo z zakresu planowania konsultacji społecznych; wykorzystania metod i 
technik konsultacji społecznych  

 Kandydat/tka: osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Szkoleniach/Doradztwie na podstawie 
zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Doskonalenie mechanizmu konsultacji 
społecznych w Gminie Pleśna”. 

 Uczestnik/czka: Kandydat/ka, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został 
zakwalifikowany/a do udziału w szkoleniach/doradztwie. 

3.  Okres realizacji Projektu: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

4. Celem Projektu jest zwiększenie uspołecznienia procesu konsultacji społecznych w gminie Pleśna do grudnia 2014. 

5. Regulamin dotyczy rekrutacji na szkolenia, doradztwo. 
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PROCES REKRUTACJI I ZASADY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA 
 

§2 
Szkolenia 

1. Kandydaci/tki do udziału w Szkoleniach realizowane w ramach Projektu zgłaszają chęd uczestnictwa poprzez  
wypełnienie: formularza zgłoszeniowego i CV.  

2. Uczestnicy/czki Szkoleo podpisują deklarację przystąpienia do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na  
przetwarzanie danych osobowych w dniu uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia.  

3. Weryfikacji otrzymanych zgłoszeo dokonuje się na podstawie n/w kryteriów: 
I. przedstawiciel/ka gm. Pleśna (członek rady, członek komisji, pracownik Urzędu Gminy, pracownik 

jednostki organizacyjnej gm. Pleśna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Samorządowa Administracja 
Szkół i Przedszkoli; Zakład Gospodarki Komunalnej; Gminna Biblioteka Publiczna, Jednostki Oświatowe, 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna; Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Pleśnej)  

II. przedstawiciel/ka organizacji pozarządowej działającej na terenie gm. Pleśna (członek, członek władz, 
 pracownik lub stały wolontariusz organizacji) 

III. posiadane kompetencje (oceniane na podstawie CV oraz formularza zgłoszeniowego) 
IV. wykorzystanie w praktyce, wiedzy nabytej podczas szkoleo (oceniane na podstawie 

 formularza zgłoszeniowego) 
4. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowaniem projektu w szkoleniu weźmie udział śr. 7 przedstawicieli Gminy Pleśna 

oraz 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gm. Pleśna. 
5. Liczba miejsc jest ograniczona (15 os.), w związku z czym w przypadku dużej ilości kandydatów spełniających 

przyjęte kryteria, obowiązywad będzie kolejnośd zgłoszeo.  
6. Okres realizacji rekrutacji na szkolenia: od 20 lutego do 6 marca 2014 r. 
 

§3 
Warunki realizacji Szkoleo 

1. Organizator we współpracy z Partnerem zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do 
realizacji Szkoleo. 

2. Udział w Szkoleniach jest bezpłatny. 
3. Każdy uczestnik/czka otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz catering. 
4. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów noclegu. 
5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na Szkolenie ze względu na brak miejsc, zostaną wpisane na listę 

rezerwową. W przypadku rezygnacji ze szkolenia osób zakwalifikowanych, mogą je zastąpid osoby z listy 
rezerwowej według kolejności, w jakiej znajdują się na liście. 

6. Uczestnik/czka jest zobowiązany/a do udziału we wszystkich dniach szkoleniowych.  
7. Szkolenie trwa 4 dni i obejmuje 32 godziny szkoleniowe, realizowane będzie w terminach: 11-12.03.2014 oraz 

20-21.03.2014 
8. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi zostad zgłoszona najpóźniej na 3 dni robocze przed datą pierwszego 

dnia szkolenia. 
9. W celu weryfikacji rezultatów oraz skuteczności działao projektu w trakcie oraz po zakooczeniu realizacji 

projektu, uczestnicy/czki Szkoleo są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu obowiązującego w 
projekcie zgodnie z § 10. 
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§4 

Doradztwo 

1. Kandydaci/tki do udziału w  Doradztwie realizowanym w ramach Projektu zgłaszają chęd uczestnictwa poprzez 
wypełnienie i przekazanie formularza zgłoszeniowego. 

2. Uczestnicy/czki Doradztwa podpisują deklarację przystąpienia do projektu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w dniu uczestnictwa w przyznanej formie wsparcia.  
 

3. Weryfikacji otrzymanych zgłoszeo dokonuje się na podstawie n/w kryteriów: 
 

1) przedstawiciel/ka gm. Pleśna (członek rady, członek komisji, pracownik Urzędu Gminy, pracownik jednostki 
organizacyjnej gm. Pleśna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Samorządowa Administracja Szkół i 
Przedszkoli; Zakład Gospodarki komunalnej; Gminna Biblioteka Publiczna, Jednostki Oświatowe, Centrum 
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna; Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Pleśnej)  

2) przedstawiciel/ka organizacji pozarządowej (członek, członek władz, pracownik lub stały wolontariusz 
organizacji) 

3. Liczba godzin doradztwa jest ograniczona (32 godz.), w związku z tym w przypadku dużej ilości kandydatów 
spełniających kryteria, obowiązywad będzie kolejnośd zgłoszeo.  

4. Rekrutacja na doradztwo rozpocznie się 20 lutego i będzie trwała na bieżąco - do wyczerpania limitu godzin. 
 

§5 
Warunki realizacji Doradztwa 

1. Organizator we współpracy z Partnerem zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do 
realizacji Doradztwa. 

2. Udział w Doradztwie jest bezpłatny. 
3. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu. 
4. Doradztwo realizowane jest przez cały okres trwania projektu, do momentu wyczerpania limitu godzin  

(32 godziny). 
5. Rezygnacja z udziału w Doradztwie musi zostad zgłoszona najpóźniej na 5 dni roboczych przed ustaloną datą 

Doradztwa. 
6. W celu weryfikacji rezultatów oraz skuteczności działao projektu w trakcie oraz po zakooczeniu realizacji 

projektu, uczestnicy/czki Doradztwa są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu obowiązującego w 
projekcie zgodnie z § 10. 

 
§8 

Proces rekrutacji na szkolenia i doradztwo 
1. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, CV

1
 należy przekazad osobiście Koordynatorce projektu  

z ramienia Partnera – Oliwii Taoskiej - Urząd Gminy Pleśna (33-171 Pleśna 240); tel. (14) 629 28 34; 
 e-mail: otanska@plesna.pl 

2. Partner przekazuje dokumentację rekrutacyjną do Biura Projektu. 
3. Weryfikację formalną i kwalifikację na Szkolenia/Doradztwo, prowadzi Komisja rekrutacyjna w składzie:  
a) Koordynatorka projektu (Lider) 

                                                 
1
 CV obowiązuje tylko w przypadku szkoleo. 

mailto:otanska@plesna.pl
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b) Animator procesu konsultacji społecznych (Lider) 
4. Zakwalifikowani Uczestnicy/czki zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem przez Koordynatorkę 

projektu (Partner). 
 

  §9 
Dane osobowe oraz monitoring Uczestników/czek Szkoleo i Doradztwa 

1. Uczestnik/czka wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych 
osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem 
rekrutacji, organizacji działao, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach koordynacji projektu, 
a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Fundacje Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie 
oraz Gminę Pleśna z obowiązków wobec Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynikających z umowy  
nr UDA-POKL.05.04.02-00-F44/13-00. Powyższa zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości 
pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w projekcie. 
3. Dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych wprowadzane są do Podsystemu Monitorowania Europejskiego 

Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób korzystających  
ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadao  
w procesie badao ewaluacyjnych. 

4. Uczestnik zobowiązuje się podad dane niezbędne organizatorom do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 
5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych  

i ewaluacyjnych (w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów w trakcie projektu) dostarczanych 

przez Organizatora, Instytucję Wdrażającą jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile badania 

dotyczą realizacji i udziału w projekcie. 

6. Uczestnik/czka wyraża zgodę na możliwośd nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora w czasie trwania 

realizacji Projektu oraz w okresie następującym po okresie realizacji Projektu, wizerunku lub nagrania 

Uczestnika/czki do celów związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją realizowanego Projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do celów marketingowych 

(katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostały wykonane w trakcie trwania 

Projektu.  

 
§ 9 

Postanowienia koocowe 
 

1. Wszystkie informacje o Projekcie oraz wymagane dokumenty  znajdują się na stronie internetowej: 
Organizatora - www.bis-krakow.pl; Partnera - www.plesna.pl. Dostępne są w Biurze Projektu oraz  
udostępniane są przez Koordynatorkę projektu (Partner). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej. 
4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

 
Załączniki do regulaminu: 
1. Formularz zgłoszeniowy 
2. Wzór CV 
3. Deklaracja przystąpienia do projektu 
4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

http://www.bis-krakow.pl/
http://www.plesna.pl/

