Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Biura
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 7 stycznia 2014 r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w inny wymiarze”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu
„Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”.
2. Projekt „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” (nr
POKL.05.04.02-00-G97/13)

realizowany jest

w

partnerstwie

przez Forum

Organizacji

Pozarządowych Subregionu Zachodniego (Lider projektu) i Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (Partner projektu)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V. Dobre rządzenie. Działanie 5.4.
Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego –
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013.
3. Czas trwania projektu: od 2 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
4. Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO), związków
i porozumień pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które są zainteresowane rozwojem
partnerstwa NGO-JST. Łącznie uczestnikami projektu będzie 80 osób (30 z JST i 50 z NGO),
przy spełnieniu warunku, iż osoby te będą pracownikami minimum 8 JST i przedstawicielami
24 NGO.
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5. Celem projektu jest wypracowanie, upowszechnianie, wdrożenie i ocena standardów działania
oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk
publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego w okresie do 30 czerwca 2015 r.
6. W ramach Projektu udzielone zostaną następujące formy wsparcia:
a) 2 cykle warsztatów „badanie przez ludzi” (każdy cykl obejmuje 3 warsztaty),
b) 2 seminaria – foresight subregionalny,
c) 3 panele eksperckie (2 wyjazdowe, 1 stacjonarny – każdy po 2 dni),
d) 2 panele tematyczne (wyjazdowe),
e) 1 wizyta studyjna do innego Subregionu Województwa Śląskiego,
f) doradztwo i coaching dla JST prowadzone przez specjalistów (100 godz. dla pracowników
samorządowych),
g) wsparcie superwizorów (150 godz. dla minimum 5 samorządów),
h) 1 konferencja sieciująca,
i)

1 konferencja upowszechniająca – wojewódzka.

7. Każdy uczestnik może uczestniczyć w więcej niż jednym proponowanym wsparciu w ramach
projektu oraz korzystać z doradztwa.
8. Regulamin określa:
a) kryteria uczestnictwa w projekcie,
b) zasady rekrutacji do projektu,
c) zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
d) zasady ochrony danych osobowych.
9. Udział w projekcie jest bezpłatny.
10. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
11. Dane kontaktowe biur projektu:
a) Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego (Lider projektu)
ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik
tel. 606 234 080
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adres e-mail: fopsz@federacja.slask.pl, marcin.stempniak@wp.pl
b) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku (Partner projektu)
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, 44-200 Rybnik
tel. 32 42 22 446
adres e-mail: biuro@subregion.pl
12. Harmonogram
internetowej

warsztatów/seminariów/konferencji
Lidera

i

Partnera

Projektu:

będzie

udostępniany

www.federacja.slask.pl,

na

stronie

www.subregion.pl,

niezwłocznie po jego opracowaniu i przyjęciu przez Zespół Zarządzajacy Projektem. Definicje
użytych skrótów:
a) Regulamin - Regulamin Rekrutacji do Projektu,
b) Projekt - Projekt pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w inny
wymiarze” (nr POKL.05.04.02-00-G97/13) realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
c) Lider Projektu - Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego,
d) Partner Projektu - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego w Rybniku,
e) Uczestnik Projektu - zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
regulaminie osoba, działająca w organizacji pozarządowej,

zatrudniona w jednostce

samorządu terytorialnego lub jednostce organizacyjnej z terenu Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, która podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie,
f) Pracownik samorządowy - pracownik w rozumieniu przepisów Ustawy o pracownikach
samorządowych z 21.11.2008 r. (Dz. U. Z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.),
g) Beneficjent końcowy - Uczestnik projektu objęty wsparciem,
h) JST - jednostka samorządu terytorialnego będąca gminą, miastem lub powiatem, objęta
projektem,
i)

NGO - organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu
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osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,
j)

Urząd - urząd gminy, miasta lub starostwo powiatowe, objęte projektem,

k) Przedstawiciel NGO - osoba wykonującą pracę w ramach stosunku pracy, umowy
cywilnoprawnej, jak również zaangażowana w formie wolontariatu czy będąca członkiem
organizacji pozarządowej,
l)

Przedstawiciel JST - pracownik wykonujący pracę w ramach stosunku pracy, umowy
cywilno-prawnej w jednostce samorządowej,

m) Wypadek losowy - choroba, hospitalizacja, zwolenienie z pracy lub inne nieprzewidywalne
okoliczności (m.in.: urlop macierzyński, urlop wychowawczy), uniemożliwiające trwały
udział w projekcie,
n) Harmonogram realizacji projektu - harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący
integralną część Wniosku projektowego,
o) Biuro Projektu:
- siedziba Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego,
ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik - (Lider projektu),
- siedziba Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik - (Partner projektu).

§2
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. W projekcie mogą uczestniczyć:
a) NGO i JST, spełniający łącznie poniższe kryteria:
- są organizacją pozarządową lub związkiem i porozumieniem organizacji pozarządowych
lub są jednostką samorządu terytorialnego,
- posiadają siedzibę na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
b) Przedstawiciele/ki NGO i JST wskazanych w pkt. 1, którzy potwierdzą funkcję pełnioną
w NGO/JST w formie oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania NGO/JST.
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2. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń tj. data wpływu do biura
Związku.
3. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifikowaniu dodatkowo decydować będzie:
a) spełnienie

przez

Wnioskodawcę

projektu

wskaźników

określonych

we

wniosku

o dofinansowanie projektu tj.:
- przedstawiciele/lki minimum 8 JST i 24 NGO,
- 30 przedstawicieli/lek JST oraz 50 NGO (w tym 50% stanowić będą kobiety).
b) spełnienie przez Uczestnika/czkę poniższych kryteriów:
- posiadanie doświadczenia w partnerskich inicjatywach,
- posiadanie doświadczenia w konsultacjach społecznych,
- aktywne uczestnictwo we współpracy pomiędzy JST-NGO,
- napotkanie na bariery instytucyjne i organizacyjne przy działaniach JST-NGO.
4. Na etapie oceny merytorycznej, Komisja Rekrutacyjna będzie przyznawać dodatkowo po
1 punkcie za spełnienie każdego z ww. kryteriów przez ubiegającą się osobę o udział
w projekcie.

§3
ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU
1.

Rekrutacja obejmuje: rozpowszechnienie informacji o projekcie za pośrednictwem gmin
z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, prasy lokalnej, stron internetowych
Lidera i Partnera.

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości płci.
3. Głównym narzędziem rekrutacyjnym będą bezpośrednie informacje telefoniczne i e-mailowe
i zaproszenia do JST i NGO z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
4. Proces rekrutacji poprzedzony zostanie konferencją sieciującą, na którą zaproszone zostaną
NGO i JST z terenu Subregionu Zachodniego oraz goście.
5. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie realizacji projektu tj: styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r.,
6. Przystąpienie do projektu przez Uczestnika/Uczestniczkę jest równoznaczne z akceptacją
„Regulaminu Rekrutacji do Projektu“.
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7. Rekrutacja Uczestników/czek dokonywana będzie na terenie realizacji projektu poprzez biuro
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku.
8. Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzi:
a) Kierownik Projektu,
b) Asystent Kierownika Projektu,
c) Specjalista ds. rozliczeń.
9. Warunkiem przystąpienia do projektu jest dostarczenie wypełnionych i podpisanych
dokumentów rekrutacyjnych tj.
a) załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy do projektu dla NGO,
b) załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy do projektu dla JST,
c) załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie,
d) załącznik nr 3 – kwestionariusz osobowy Uczestnika/czki projektu,
e) załącznik nr 4 – oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu,
f) załącznik nr 5 – kartę zapotrzebowania.
10. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym –
opatrzone datą i podpisem kandydata/ki bądź osoby upoważnionej w przypadku zgłoszenia
JST lub NGO. Dokumenty złożone przez potencjalnych kandydatów/ki nie podlegają zwrotowi
i będą przechowywane w osobnej teczce/skoroszycie oraz archiwizowane w biurze Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
11. Formularze zgłoszeniowe (deklaracje uczestnictwa w Projekcie) dostępne będą:
a) w biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku,
b) na stronie internetowej: www.subregion.pl,
c) na konferencjach sieciujących i spotkaniach informacyjnych.
12. Formularze należy dostarczyć osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź listownie do biura
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku przy ul. J. i F. Białych 7.
13. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna, która przy ocenie
kwalifikacji Uczestników/czek do projektu będzie brać pod uwagę:
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a) kryteria uczestnictwa w projekcie określone w § 2 niniejszego regulaminu,
b) kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu,
c) datę zgłoszenia.
14. W przypadku pojawienia się formularzy niekompletnych bądź błędnie wypełnionych Komisja
będzie wzywać w wyznaczonym terminie do ewentualnych uzupełnień bądź wyjaśnień.
15. Po dokonaniu weryfikacji zostanie utworzona lista podstawowa czyli osób zakwalifikowanych
do udziału w projekcie, a następnie niniejsze osoby zostaną przydzielone do poszczególnych
grup warsztatowych/seminaryjnych itp.. Natomiast w przypadku osób, NGO i JST, którzy nie
zostali zakwalifikowani - zostanie utworzona lista rezerwowa. Zgłoszenia z tej listy będą
ponownie rozpatrywane przez Komisję w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki z udziału
w projekcie.
16. Osoby oraz NGO i JST zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione drogą telefoniczną
lub e-mailową.
17. Wyniki rekrutacji będą dostępne w biurze Partnera Projektu oraz na stronie internetowej
www.subregion.pl.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE
1. Każdy zgłaszający w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, na podstawie których możliwa będzie weryfikacja
informacji zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym – informacja ta zostanie również zawarta
w piśmie wysłanym do osoby zakwalifikowanej.
2. Rezygnacja uczestnictwa w projekcie jest możliwa bez konsekwencji.
3. Osoba, która nie zgłosi się w wyznaczonym terminie do podpisania deklaracji o uczestnictwie
w Projekcie zostanie skreślona z listy kandydatów i na jej miejsce zostanie wyznaczona osoba
z listy rezerwowej.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczącego Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

Rybnik, dnia 7 stycznia 2014 roku

Zatwierdził…………………………….
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