Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska”
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo
Działanie 1: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych
§1
Informacje ogólne
1.

Celem projektu jest zaangażowanie obywateli w wypracowanie modelowych rozwiązań
i scenariuszy proekologicznych, które posłużą funkcjonowaniu podmiotów
gospodarczych docelowo ograniczając ich potencjalne oddziaływanie na środowisko
naturalne do minimum i ich funkcjonowanie w zgodzie ze społecznością lokalną danego
terenu.

2.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie 3 dwudniowych
warsztatów – VIII, IX i X 2015, których celem będzie m.in. wypracowanie użytecznych
rekomendacji dla władz lokalnych i organizacji pozarządowych oraz społeczności
lokalnych. Sposoby postępowania i zalecenia zostaną wydane w formie publikacjiporadnika z wypracowanym porozumieniem o współpracy na rzecz ochrony
różnorodności biologicznej. Warsztaty będą organizowane w formie wyjazdowej (2 dni x
10h praktycznych warsztatów dla 35 osób), dlatego, iż w części będą obejmowały
zadania w terenie, celem opisu danego obszaru, z uwzględnieniem siedlisk
przyrodniczych, gatunków oraz zmienności przestrzennej, przykładowych firm i terenów
zamieszkałych w kontekście omawianych problemów).Podczas warsztatów Grupa
docelowa na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, wspólnie z ekspertami –
praktykami z dziedziny ochrony środowiska (prowadzącymi warsztaty), wypracuje tzw.
Model optymalnych rozwiązań proekologicznych, który będzie służył w przyszłości do
współpracy różnych instytucji i środowisk lokalnych. Podczas warsztatów zostanie
również wypracowane otwarte Porozumienie na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej i działalności proekologicznej, które będzie pomocne zaangażowanym
w projekt instytucjom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu do wykonywania zadań
publicznych oraz innych inicjatyw społecznych dotyczących ochrony środowiska.

3.

Wyniki prac uczestników oraz ekspertów zostaną zaprezentowane podczas konferencji
podsumowującej projekt. Konferencja (jednodniowa) będzie miała charakter otwarty dla
wszystkich zainteresowanych rezultatami projektu. Omawiane będą także możliwości
finansowania różnych przedsięwzięć ekologicznych na Dolnym Śląsku ze środków
unijnych, a także działań, które mają faktyczny lub potencjalny wpływ na środowisko
naturalne. Na konferencję zostaną zaproszeni również włodarze poszczególnych
powiatów, przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także społeczność
lokalna.

str. 1

4.

Realizatorami projektu są: Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych i Stowarzyszenie
Eko-Biegły. Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

5.

Biuro Projektu Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – ul. Jaworzyńska 261, 59-220
Legnica, województwo dolnośląskie, e-mail: biuro@fppz.pl, www.fppz.pl. Biuro Projektu
Stowarzyszenia Eko-Biegły – ul. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, e-mail:
ekobiegly@ekobiegly.pl, www.ekobiegly.pl.

6.

Biuro Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych – odpowiedzialnego za rekrutację –
będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 zapewniając
jednocześnie uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu oraz
przyjścia do biura w celu uzyskania informacji o wsparciu oferowanym w ramach
projektu.

7.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31grudnia 2015 roku.

§2
Zasady i kryteria rekrutacji uczestników projektu
1.

Uczestnikiem projektu może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowych, w tym
związków pracodawców, stowarzyszeń, pracowników jednostek samorządu
terytorialnego oraz społeczność lokalna z Dolnego Śląska, ze szczególnym
uwzględnieniem powiatów z województwa dolnośląskiego, tj.: jaworskiego, legnickiego,
złotoryjskiego,
lubińskiego,
głogowskiego,
bolesławieckiego,
polkowickiego,
jeleniogórskiego i kamiennogórskiego.

2.

Rekrutacja będzie prowadzona od 01. do 30.06.2015 r. Nabór do projektu jest otwarty
dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria zawarte w niniejszym
regulaminie.

3.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne
za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Biurze projektu Stowarzyszenia Forum
Przedsiębiorczych.

4.

Kryteria przyjęcia uczestników projektu będą uwzględniały zasadę równości szans
(w tym płci), w tym możliwość udziału osób niepełnosprawnych.

5.

Procedura rekrutacji:
a) wypełnienie i dostarczenie przez kandydata poprawnie wypełnionych dokumentów,
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu,
b) ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów wymienionych w ppkt. a)
przez Komisję Rekrutacyjną,
c) wydanie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu oraz poinformowanie Uczestników,
d) wpisanie na listę uczestników.

6.

Podstawą do rozpatrzenia Aplikacji i późniejszego uczestnictwa w projekcie jest
wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
realizacji Projektu oraz złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji postanowień
niniejszego Regulaminu.

7.

W przypadku braku możliwości zakwalifikowania Uczestnika do udziału w projekcie
wynikających z braku miejsc zostanie utworzona lista osób rezerwowych (do 5 osób).
W przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej
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zakwalifikowane Komisja Rekrutacyjna (3 osoby) podejmie decyzję o włączeniu
kandydata z listy rezerwowej do Projektu.
8.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie jest
złożenie Aplikacji w przewidzianym terminie. Przez złożenie Aplikacji w terminie rozumie
się faktyczne doręczenie dokumentów składających się na Aplikację do Biura
Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych najpóźniej do dnia 26.06.2015 r.

9.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie z ważnej przyczyny, na
podstawie pisemnego oświadczenia. W takiej sytuacji Projektodawca ma obowiązek na
miejsce skreślonego uczestnika powołać Uczestnika z listy rezerwowej, o której mowa
powyżej.
§3
Ocena Aplikacji

1.

Podstawą oceny Aplikacji będzie weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych
dokumentów. Za ocenę tę odpowiada Komisja Rekrutacyjna.

2.

Ocena formalna złożonych Aplikacji dokonywana będzie na podstawie:
a)

terminu złożenia Aplikacji,

b)

kompletności i prawidłowości wypełnienia wymaganych dokumentów,

c)

złożenie Aplikacji oraz załączników według obowiązującego wzoru.

3.

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.

W przypadku braków formalnych (Aplikacja niekompletna), Uczestnik ma obowiązek je
uzupełnić w terminie określonym w powiadomieniu otrzymanym od Projektodawcy,
jednak nie później niż do dnia 26.06.2015 r. Aplikacje nieuzupełnione w określonym
w powiadomieniu terminie nie będą rozpatrywane.

5.

Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o zaproszeniu Uczestnika do udziału w Projekcie
na podstawie oceny merytorycznej składanych Aplikacji. Komisja Rekrutacyjna jest
przypisana Koordynatorowi projektu. W sprawach spornych dotyczących
zakwalifikowania danego uczestnika czy przedsiębiorstwa do projektu decyduje
Koordynator projektu.

6.

Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji w ramach jakiejkolwiek
instancji odwoławczej.
§4
Prawa i obowiązki uczestnika projektu

1.

Uczestnik projektu w ramach udziału w projekcie otrzyma bezpłatnie materiały na
3 warsztaty.

2.

Udział w projekcie jest bezpłatny, w tym kompleksowy pobyt podczas 3 dwudniowych
warsztatów.

3.

Dojazd do miejsca warsztatów (tam i z powrotem) Uczestnik projektu organizuje
we własnym zakresie.

4.

Uczestnik przystępujący do projektu zobowiązuje się aktywnego uczestnictwa we
wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu oraz do czynnego
uczestnictwa w wypracowaniu założonych rezultatów projektu.

5.

Uczestnik projektu otrzyma na koniec certyfikat potwierdzający udział w projekcie.
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§5
Prawa autorskie
1.

Przez akceptację regulaminu uczestnik nieodpłatnie przenosi na Stowarzyszenie Forum
Przedsiębiorczych i Stowarzyszenie Eko-Biegły przysługujące im autorskie prawa
majątkowe do mogących powstać na potrzeby i w związku z realizacją Projektu utworów
(w trakcie warsztatów, konsultacji itp.) na wskazanych polach eksploatacji:
a) utrwalenie,
b) zwielokrotnianie określoną techniką,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,
f) wystawianie,
g) wyświetlanie,
h) najem,
i) dzierżawa.

2.

Uczestnik projektu akceptując niniejszy regulamin wyraża również zgodę na nieodpłatne
i nieodwołalne wielokrotne rozpowszechnianie swojego wizerunku, poprzez publikację
zdjęcia/zdjęć wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych projektu
na potrzeby publikacji, która powstanie w ramach projektu, na stronie internetowej
projektu, w powstałych materiałach w ramach projektu oraz za pośrednictwem wszelkich
pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Jednocześnie uczestnik,
akceptując niniejszy regulamin, oświadcza, iż zdjęcia te nie naruszają jego dóbr
osobistych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji i komunikacji
projektu.
§6
Postanowienia końcowe

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2.

Niniejszy Regulamin udostępniony będzie
Przedsiębiorczych i Stowarzyszenia Eko-Biegły.

3.

Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym
Uczestnicy Projektu będą informowani. Projektodawca zastrzega sobie prawo do
interpretacji niniejszego Regulaminu zgodnie z wytycznymi lub innymi uwagami instytucji
finansujących Projekt. Ponadto, Projektodawca zastrzega sobie możliwość
zmiany/przesunięć terminów realizacji zadań, o czym uczestnik projektu zostanie
odpowiednio wcześniej poinformowany, i na co uczestnik wyraża zgodę akceptując
własnoręcznym podpisem niniejszy regulamin.

w

Biurze

Stowarzyszenia

Forum

………………………………………..
Data i podpis uczestnika projektu
Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w ramach projektu,

2)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
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