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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie FIO konkurs 2016 

„Małopolskie NGO – rozwój i współpraca” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zakres wsparcia, zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz prawa                           

i obowiązki Uczestników Projektu „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”, współfinansowanego                   

ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 2014-2020 (FIO). 

2.   Projekt realizowany jest w terminie od 01.05.2016r. – 31.12.2016r. w Małopolsce.  

 

§2 

Słownik pojęć 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Projekt – „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”, realizowany w ramach konkursu FIO 2016; 

Projektodawca – Federacja Małopolska Pozarządowa; 

Uczestnik Projektu – organizacja pozarządowa, reprezentowana przez członków zarządu/kluczowych 

liderów, która została zakwalifikowana do Projektu w procesie rekrutacji; 

Strona internetowa Projektu – strona internetowa Projektodawcy, na której będą umieszczane 

wszystkie informacje dotyczące Projektu, tj. www.malopolskiengo.pl 
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§3 

Uczestnicy Projektu 

 

1.  W Projekcie mogą uczestniczyd organizacje pozarządowe, które spełniły następujące warunki: 

1.1  są zarejestrowane i działające w Małopolsce;  

1.2 wypełniły i przesłały drogą mailową, pocztową lub dostarczyły osobiście, wszystkie wymagane 

dokumenty, takie jak: Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1), Deklarację uczestnictwa organizacji 

(załącznik 2) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych, utrwalanie wizerunku oraz  udziału  w badaniach ewaluacyjnych (załączniki 3); 

1.3  wyznaczyły do udziału w projekcie co najmniej jedną osobę.  

 

§4 

Rekrutacja Uczestników 

 

1.  Nabór do Projektu ma charakter otwarty i jest oparty na niniejszym Regulaminie.  

2.  Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w okresie od 8 czerwca do 30 czerwca 2016r.  

3.  Dokumenty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.  

4.  Organizacje pozarządowe przed złożeniem formularzy zgłoszeniowych, mają obowiązek  

      zapoznad się z całością tekstu niniejszego Regulaminu.  

5.  Projektodawca stworzy listę potencjalnych Uczestników Projektu na podstawie formularzy  

     zgłoszeniowych wypełnionych przez organizacje, przesłanych drogą elektroniczną, pocztową lub  

     dostarczonych osobiście do siedziby Projektodawcy przy ul. Stolarskiej 6/9  w Krakowie.  

6.  Formularze zgłoszeniowe można pobrad ze strony internetowej Projektodawcy. 

7.  Oceny formularzy dokona Komisja Rekrutacyjna, złożona z Koordynatora projektu, animatora  

     oraz przedstawiciela Projektodawcy.  
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8.  W przypadku, jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba organizacji pozarządowych spełniających   

     kryteria z §3, Projektodawca zastrzega sobie możliwośd ogłoszenia dodatkowej rekrutacji  

     uzupełniającej.  

9.  Rekrutacja zakooczy się wyłonieniem 40 organizacji pozarządowych z terenu Małopolski. 

10. W przypadku większej ilości zgłoszeo, zostanie stworzona lista rezerwowa,                                             

       a o udziale w projekcie zadecyduje kolejnośd wpływania formularzy zgłoszeniowych. 

11. Zakwalifikowane do udziału w projekcie organizacje zostaną poinformowane o tym fakcie   

       mailowo lub telefonicznie. 

12. Złożone przez organizacje formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.  

13. Zakwalifikowane do udziału organizacje są zobowiązane do podpisania Deklaracji uczestnictwa     

       organizacji (załącznik 2). Przystępując do pierwszej formy wsparcia, każdy reprezentant  

       organizacji zobowiązany jest do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz ze zgodą       

       na przetwarzanie danych osobowych, utrwalanie wizerunku oraz udziału w badaniach  

       ewaluacyjnych (załącznik 3). 

14. Jeśli organizacja zrezygnuje z udziału w projekcie (zgłoszenie w formie pisemnej) na jej  miejsce  

       zostanie zakwalifikowana organizacja z listy rezerwowej.  

 

§5 

Formy wsparcia 

 

1.  W ramach realizacji Projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:  

1.1 Szkolenia 

W ramach projektu oferujemy 7 tematów szkoleo (każde po 16 godzin), pozwalających  na podniesienie 

kompetencji zarządzania zasobami w organizacjach. Uczestnicy skorzystają ze szkoleo dostosowanych   

do zindywidualizowanych potrzeb NGO. Zakłada się, że każda organizacja skorzysta z min. 2 szkoleo.  
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1.2 Doradztwo 

W ramach projektu zaplanowano 140 godzin doradztwa. Zakłada się, że każda organizacja pozarządowa 

skorzysta z min. 2 godzin doradztwa, dopasowanego do indywidualnych potrzeb organizacji. Doradztwo 

może zostad zrealizowane podczas osobistych spotkao, on-line, telefonicznie i w uzasadnionych 

przypadkach może byd doradztwem grupowym dla więcej niż 1 organizacji pozarządowej. 

 

1.3 Inspirujące spotkania i platforma wymiany usług 

W ramach projektu odbędą się min. 4 spotkania sieciujące – prezentujące najlepsze praktyki organizacji 

pozarządowych, techniki, narzędzia oraz innowacyjne metody z zakresu animowania społeczności 

lokalnej. Dodatkowo do zacieśnienia współpracy między organizacjami, posłuży platforma wymiany 

usług, umiejętności i sprzętu (w formie wizytówek organizacji), funkcjonująca na www Federacji. 

 

1.4 Open space  (wrzesieo)  

Celem spotkania będzie wymiana dobrych praktyk z zakresu animacji społecznej i wspierania 

społeczności lokalnych. Spotkanie zostanie zorganizowane poza Krakowem (weekend: 2-3 dni).            

 

1.5 Akcje społeczne  (październik-grudzieo) 

W ramach projektu 4 organizacje/koalicje organizacji będą miały możliwośd zaplanowania                          

i zrealizowania akcji społecznych. Celem każdej akcji będzie przetestowanie zdobytej w trakcie szkoleo    

i doradztwa wiedzy i umiejętności, nawiązanie bliższej współpracy wewnątrzsektorowej oraz 

wzmocnienie roli NGO w środowiskach lokalnych. Sposób wyłonienia organizacji  i zaplanowanych przez 

nich akcji społecznych zostanie opisany w odrębnym regulaminie.  

 

Warunki, które musi spełniad każda akcja społeczna: 

•     Ma byd dostępna dla społeczności lokalnej i angażowad mieszkaoców do współdziałania; 

•     Powinna byd realizowana w jak najszerszym partnerstwie, we współpracy z mieszkaocami,   

        samorządem, biznesem, NGO; 
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 Temat i forma akcji powinna byd innowacyjna i inspirująca dla biorących w niej udział mieszkaoców          

i NGO; 

•     Akcje muszą zawierad element ewaluacji, badającej osiągniecie celu i wpływ akcji  na mieszkaoców,   

       w tym fotoewaluacja; 

•     Projektodawca pokryje koszty organizacji akcji do wysokości 4 tyś. zł. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

1.1 Przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

1.2 Udziału we wszystkich formach wsparcia, zaplanowanych w ramach projektu (min. 2 szkolenia,             

min. 2 godziny doradztwa, min. 1 inspirujące spotkanie, udział w open space i min.1 akcji społecznej, 

wypełnienie wizytówki). 

1.3 Współpracy z Projektodawcą.  

1.4 Dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, żądanych przez Projektodawcę w trakcie trwania 

Projektu związanych z jego realizacją. 

1.5 Informowania Projektodawcę o wszelkich wydarzeniach mogących mied wpływ na uczestnictwo               

w Projekcie. 

 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny dla organizacji członkowskich Federacji Małopolska Pozarządowa 

(weryfikacja po opłaceniu składki członkowskiej). Organizacje spoza Federacji zobowiązane są                       

do uiszczenia kosztów udziału w projekcie w kwocie: 

2.1 PAKIET STANDARD 90 zł (upoważnia do udziału: w 2 szkoleniach, min. 2 godzinach doradztwa, 

dowolnej ilości spotkao inspirujących, bezpłatnego udziału 1 osoby w Open Space,  oraz aplikowania                 

o środki na organizację akcji społecznej) 
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2.2 PAKIET PREMIUM 150 zł (upoważnia do udziału: w 3 szkoleniach, min. 2 godzinach doradztwa, 

dowolnej ilości spotkao inspirujących, bezpłatnego udziału 1 osoby w Open Space, oraz aplikowania                  

o środki na organizację akcji społecznej) 

 

2.3 Dodatkowe możliwości:  

50 zł za każde kolejne szkolenie 

80 zł za dodatkową osobę na Open Space 

 

3.  Jeśli wskazane powyżej kwoty przekraczają finansowe możliwości zgłaszającej się organizacji, istnieje 

możliwośd ubiegania się o zmniejszenie lub umorzenie opłaty. Aby skorzystad z ww. możliwości, prosimy 

o złożenie wraz z formularzem zgłoszeniowym pisma wraz z uzasadnieniem. Prośba                                               

o zmniejszenie/umorzenie opłaty będzie indywidualnie rozstrzygana przez Projektodawcę.  

4. Jeśli organizacja pozarządowa, zakwalifikowana do udziału w projekcie, nie skorzysta z całego 

wybranego pakietu lub zrezygnuje z całości pakietu,  nie będzie ponosiła zwrotu kosztów. 

5. Uczestnikom projektu przysługują bezpłatne materiały szkoleniowe i catering (szkolenia, inspirujące 

spotkania), a także nocleg i wyżywienie (Open Space). 
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§7 

Postanowienia koocowe 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2 – Deklaracja uczestnictwa organizacji 

Załącznik 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie  

 

 

Kraków, 1.06.2016r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


