
                            
 
 
 
 

  

                                                
 
 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 

         REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

„Rozwój NGO - nowoczesne metody i narzędzia” 

 
§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 

pt. „Rozwój NGO - nowoczesne metody i narzędzia”. 

2. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Aktywni eu. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Brzeźnej 10 lok. 13,                           

90-303 Łódź. 

3. Biuro Projektu mieści się w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 55. 

4. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

5. Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 30.11.2020. 

6. Zasięg: województwo łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. 

7. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych min. 150 osób z min. 60 organizacji pozarządowych. 

8. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym 

Regulaminem, należy do Koordynatora Projektu. 

 

§ 2 

Zakres projektu 

 

1. Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych 

(NGO) w postaci konsultacji, szkoleń i doradztwa bezpośredniego i on-line. 

2. Udział organizacji pozarządowych w Projekcie jest bezpłatny. 

3. Koszty uczestnictwa w Projekcie ponosi Realizator ze środków otrzymanych na realizację Projektu. 

 

§ 3 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt skierowany jest do członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych                     

z województwa łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego.   

2. Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria: 

a) jest pracownikiem organizacji (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę bądź  umowy cywilno-

prawnej), członkiem lub wolontariuszem organizacji, 

b) działa na rzecz organizacji pozarządowej (pracownik, wolontariusz, członek), 

c) organizacja musi działać na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-

pomorskiego, wielkopolskiego, 

d) pozytywnie przejdzie proces rekrutacji, 

e) podpisze deklarację uczestnictwa w Projekcie, 

f) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji projektu. 

 

3. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

b) aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, 

c) wypełniania ankiet i kwestionariuszy, 

d) podpisywania w trakcie udziału w zajęciach list obecności i potwierdzeń odbioru materiałów, 

e) niezwłocznego informowania Kierownika Projektu o przeszkodach uniemożliwiających udział                

w szkoleniach oraz o rezygnacji z udziału w Projekcie. 
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4. Organizacja Pozarządowa uczestnicząca w projekcie jest zobowiązana do: 

a) dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, 

b) współpracy z doradcami, trenerami. 

5. Organizacja Pozarządowa uczestnicząca w projekcie ma prawo do: 

a) uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach z doradcami, 

b) zgłaszania uwag dotyczących realizowanego Projektu. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja ma charakter ciągły i jest prowadzona do momentu pozytywnego zakwalifikowania 150 osób      

z organizacji pozarządowych. 

2. W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób zostanie utworzona lista rezerwowa. 

 

§ 5 

Organizacja szkoleń 
 

1. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie 01.03.2019 r. – 30.11.2020 r.  

2. Grupy szkoleniowe będą (średnio) 10 osobowe. 

3. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz certyfikaty uczestnictwa.     

4. Szkolenia przeprowadzą wykwalifikowani trenerzy. 

5. Szkolenia odbędą się na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-

pomorskiego.   

 

§ 6 

Organizacja spotkań z doradcami 

 

1. Spotkania z doradcami zostaną przeprowadzone w okresie od 08.04.2019 r. – 30.11.2020 r.  

2. Spotkania z doradcami skierowane są do organizacji pozarządowych w celu usprawnienia działalności. 

3. Spotkania z doradcami odbywać się będą on-line, w biurze projektu oraz w formie wyjazdowej. 

4. Doradcami będą wykwalifikowani specjaliści w danej dziedzinie. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r. i obowiązuje przez cały okres trwania Projektu. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

(data, podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania organizacji) 

     


