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Regulamin Naboru i Uczestnictwa  
w Projekcie  

„Współpraca się opłaca” 

§ 1.  
Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem  projektu pt. „Współpraca się opłaca” jest Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z siedzibą 
przy ul. Gdańskiej 10/8 w Iławie, kod pocztowy 14-200 Iława,  

2. Projekt jest realizowany przez Beneficjenta - Fundację Rozwoju Warmii i Mazur w partnerstwie z Gminą 
Susz i Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju PRO BONO. Projekt jest współfinansowany- w ramach zadania 
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 5.4.2. 
Rozwój dialogu obywatelskiego. 

3. Biuro projektu jest zlokalizowane w Iławie, przy ul. Gdańskiej 10/8, 14-200 Iława, tel.: 89-648-76-69, e-
mail: biuro@fundacjawm.pl 

§ 2.  
Zakres wsparcia  

 
1. Projekt „Współpraca się opłaca” to cykl szkoleń, składający się z  III bloków tematycznych. Szkolenia będą 

przygotowywać do wdrożenia elementów Modelu Współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych (dalej w skrócie OP lub NGO) powstałego w wyniku realizacji projektu systemowego Model 
Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie 
współpracy przy zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu 
Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT.  

2. Podczas  szkoleń uczestnicy poznają zasady ww. współpracy, otrzymają wiedzę teoretyczną oraz 
praktyczną, w tym z zakresu podstawowej aktywności III sektora i JST.  

3. Tematyka sesji szkoleniowych:  

BLOK I – dla dwóch grup - przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

1) Wymagania organizacyjno – prawne dla działalności OP: 6 godzin x 2 grupy - 12 godzin 
2) Planowanie i realizacja projektów społecznych -  budżet obywatelski: 6 godzin x 2 grupy - 12 godzin 
3) Skuteczne i sprawnie działające NGO, zasady i dobre praktyki: 6 godzin x 2 grupy - 12 godzin 
4) Pozyskanie funduszy na działalność OP, przegląd źródeł wsparcia:  6 godzin x 2 grupy - 12 godzin 
5) Mechanizmy Modelu współpracy wykorzystujące zasoby NGO: 12 godzin x 2 grupy - 24 godziny 
6) Wzorcowy Model współpracy  NGO z JST w naszej gminie (dobre praktyki, warsztaty): 36 godzin x 2 

grupy - 72 godziny. 

BLOK II – dla dwóch grup – przedstawiciele samorządów:  
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1) Diagnozowanie lokalnych problemów  we współpracy z organizacjami pozarządowymi -  korzyści ze 
współpracy : 6 godzin x 2 grupy - 12 godzin 

2) Standaryzacja współpracy w oparciu o MWAPiOP (I , II i III płaszczyzna modelu): 10 godzin x 2 
grupy - 20 godzin 

3) Zasady tworzenia i funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Finansowanie przedsięwzięć lokalnych 
– partnerstwo:  8 godzin x 2 grupy - 16 godzin 

4) Mechanizmy Modelu współpracy, wykorzystujące zasoby JST: 12 godzin x 2 grupy - 24 godziny 
5) Wzorcowy Model współpracy NGO z JST w naszej gminie (dobre praktyki, warsztaty): 36 godzin x 2 

grupy - 72 godziny. 

BLOK III – dla trzech grup - wspólne warsztaty dla przedstawicieli samorządów i organizacji 
pozarządowych - dobre praktyki: 

1) 1 dzień – diagnoza problemów społecznych i sposobów ich wspólnego rozwiązania, warsztaty 
robocze dla opracowania lokalnych strategii rozwoju, budżetu obywatelskiego (6 godzin na grupę) 

2)  2-3 dzień (2 dni x 8 godzin -16 godzin), warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i wystąpień 
publicznych  

4. W ramach projektu opracowane zostaną strategie współpracy w obszarze 3 płaszczyzn dla gmin 
uczestniczących w projekcie tj. Gminy Susz, Gminy Kisielice, Miasta i Gminy Prabuty.  

5. Wdrożenie wypracowanych podczas szkoleń standardów będzie monitorowane na podstawie Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy.  

§ 3.  
Uczestnicy projektu 

 
Projekt przeznaczony jest dla przedstawicieli samorządu (JST) oraz organizacji pozarządowych (NGO) 
zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania Modelu Współpracy 
administracji publicznej i organizacji pozarządowych z gmin objętych projektem, tj; Gminy Susz, Gminy 
Kisielice, Miasta i Gminy Prabuty. Łączna liczba uczestników będzie wynosić 42 osoby.  

§ 4.  
Harmonogram działań  

 
1. Zajęcia szkoleniowe i wdrażanie modelu w ramach projektu  „Współpraca się opłaca” będzie się odbywać 

w okresie od 1 października  2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Terminy sesji będą podawane na bieżąco 
przez Kierownika Projektu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.    

2. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur jako organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie 
zajęć szkoleniowych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie informować uczestników.  

§ 5.  
Zgłoszenia i rekrutacja 

 
1. Rekrutacja do Projektu, odbywać się będzie na podstawie składanych formularzy zgłoszeniowych 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Rekrutacja trwać będzie w okresie od 17 września 2014 r. do 2 października, przy czym Organizator 
zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu rekrutacji. 

3. Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na jeden ze wskazanych poniżej sposobów: 
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 pocztą tradycyjną na adres:  
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 
ul. Gdańska 10/8 
14-200 Iława  
z dopiskiem „ Współpraca się opłaca” 

 pocztą elektroniczną  na adres: e.glegola@fundacjawm.pl 

4. Kryteria naboru uczestników do projektu są następujące:  

a) kryteria ogólne 

 dotychczasowe doświadczenie i zaangażowanie w rozwój współpracy samorządu z 
organizacjami. 

 czynnik woli. 

b) kryteria dodatkowe - dla przedstawicieli JST: 

 stanowisko zbieżne z tematyką szkoleń:  1 pkt. 

 aktywność kandydata w sołectwie: 1 pkt.  

c) kryteria dodatkowe dla OP:  

 brak doświadczenia w realizacji zadań publicznych: 1 pkt.  

 doświadczenie we współpracy w opracowywanie lokalnych planów, strategii itp.: 1 pkt.  

 realizacja statutowych działań społecznych: 1 - 2 pkt.  

 uczestnictwo w inicjatywach aktywizujących obywateli: 2 pkt. 

W przypadku otrzymanej takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rezerwowej decydować 
będzie data złożenia dokumentów zgłoszeniowych 

5. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokona Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli 
realizatorów projektu (przedstawiciele: Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, Gminy Susz oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Pro Bono).   

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie stworzona lista rezerwowa wg powyższych kryteriów i  
otrzymanej punktacji.   

7. Informacje o dokonanym naborze przekazane zostaną drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną na 
wskazane w formularzu zgłoszeniowym dane teleadresowe. 

§ 6.  
Zobowiązania Uczestników 

 
Uczestnicy zobowiązują się do: 

 przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

 obecności na szkoleniach (min. 80% zajęć). W przypadku opuszczenia więcej niż 20% zajęć 
Organizator ma prawo do skreślenia uczestnika z listy wsparcia i zastąpienia go osobą z listy 
rezerwowej.  
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 informowania Organizatora o możliwości nie wzięcia udziału w szkoleniu przynajmniej 3 dni przed 
jego rozpoczęciem. 

 wypełnienia dokumentów niezbędnych do otrzymania wsparcia, tj: deklaracji uczestnictwa w 
projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

 udostępnienia danych osobowych do celów sprawozdawczych, monitoringowych i 
ewaluacyjnych. 

§ 7.  
Zobowiązania organizatorów 

 
1. Organizatorzy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań do organizacji szkoleń i warsztatów w ramach 

projektu Współpraca się opłaca na jak najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym.  

2. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników, wynagrodzenia trenerów oraz 
zapewnienia materiałów szkoleniowych.  

§ 8.  
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez  Fundację Rozwoju Warmii i 

Mazur. 

2. Każdy uczestnik Projektu, który spełni wszystkie wymagania określone w Regulaminie otrzyma dyplom 
ukończenia Szkoleń, który zawierać będzie ilość godzin oraz tematykę poszczególnych szkoleń. 
Natomiast uczestnicy, którzy nie spełnią wymagań określonych w Regulaminie (zwłaszcza dotyczących 
frekwencji oraz prac zaliczeniowych) otrzymają dyplom uczestnictwa w szkoleniu.  

3. Rezygnacja z udziału w projekcie Współpraca się opłaca, możliwa jest tylko w uzasadnionych 
przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 

4. Uzasadnione przypadki o których mowa w § 8 pkt. 3 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 (choroba lub zdarzenia losowe). 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu o czym niezwłocznie 
zawiadomią uczestników projektu.  


