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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Obywatelskie sołectwa gminy Oława” 

 
§1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „ Obywatelskie sołectwa 

gminy Oława” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego 

Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach drugiego naboru wniosków 

projektów „małych”. Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu  współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej. 

2. Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja 

Przestrzeń” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych, Młodzieży i Oczekujących Wsparcia „Pokolenia”. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników projektu (realizator nie pokrywa 

jedynie dojazdu na szkolenia stacjonarne). 

4. Projekt realizowany jest w terminie od 1 styczna 2013 r. do 30 listopada 2013 r. 

5. Projekt przewiduje następujące działania:  

• CYKL EDUKACYJNY (III – X.2013)  

• WSPARCIE ANIMACYJNE I DORADCZE (II – XI.2013) 

• WYMIANA DOŚWIADCZEŃ – WIZYTA STUDYJNA (V – X.2013)  

• PUNKTY INFORMACJI OBYWATELSKIEJ (V – XI.2013) 

• GMINNE FORUM SOŁECTW (V – XI.2013) 

• INFORMACJA I PROMOCJA (I - XI.2013) 

6. Regulamin określa: 

- warunki uczestnictwa w projekcie, 

- zasady rekrutacji, 

- zasady uczestnictwa w projekcie, 

- zasady monitoringu uczestników szkoleń, 

- zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

 

7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych 

w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu. 
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§2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 
1. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Oława, chcących  

w aktywny sposób włączyć się w rozwój działania swojego sołectwa, w tym inicjowanie 
działań obywatelskich. 

 
2. Wykaz dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie: 

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
b) Własnoręcznie podpisanie regulaminu projektu. 

 

§3 

Zasady rekrutacji 

 
1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla osób deklarujących udział w projekcie. 
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans. 
3. Rekrutację prowadzić będzie Komisja Kwalifikacyjna złożona z koordynatora projektu  

i animatorów lokalnych. 
4. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: 

- Etap I: wypełnienie przez kandydatów Formularza zgłoszeniowego i przekazanie 
go do sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. Rocha 3  
w Oławie lub przesłać do koordynatorki projektu Pani Karoliny Furmańskiej na 
adres mailowy k.furmanska@moja-przestrzen.pl do 26  lutego 2013 roku, do 
godz. 16:00. Z jednego sołectwa obligatoryjnie powinny zgłosić się 2-4 osoby. 

- Etap II: rozmowy z reprezentantami poszczególnych sołectw.  
- Etap III: wyłonienie 4-7 sołectw  ( 20 uczestników projektu ).  

5. Proces rekrutacji będzie trwał  do 28 lutego 2013 r. 
6. Komisja Kwalifikacyjna utworzy listę rezerwową uczestników projektu, na której znajdą 

się osoby niezakwalifikowane do udziału z uwagi na brak miejsc. 
7. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku 

rezygnacji lub niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane.  
8. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej 

podejmuje koordynator  projektu. 
 

§4 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w szkoleniach  

i w pozostałych działaniach projektowych potwierdzonych każdorazowo osobistym 
podpisem na liście obecności. 
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2. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć. 

3. Jedynie uczestnictwo w wymaganej ilości zajęć daje możliwość uczestnikom (sołectwom) 

otrzymanie zaświadczenia uczestnictwa w projekcie oraz skorzystania z zakupu 

materiałów do utworzenia Punktu Informacji Obywatelskiej. 

 

§5 

Zasady monitoringu uczestników szkoleń 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania list obecności oraz wypełniania ankiet 

monitorujących prowadzonych w ramach projektu. 

2. Uczestnik projektu ma prawo wpływać na profilowanie tematyki zajęć realizowanych  

w projekcie poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych 

zmianach koordynatorowi projektu, animatorom, doradcom, trenerom 

odpowiedzialnym za poszczególne elementy w  projekcie.  

3. Uczestnik projektu akceptuje zasady ewaluacji projektu, co poświadcza osobiście 

podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych 

osobowych. 

4. Uczestnik zobowiązuje się do wypełnienia ankiet do ewaluacji szkoleń przed szkoleniem 

oraz po jego zakończeniu. 

 

§6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik 

projektu zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście, telefonicznie bądź 

za pośrednictwem poczty elektronicznej koordynatorowi lub animatorowi projektu. 

 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez koordynatora 

projektu. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.  

 

 

 

………………………. 

Data i podpis 


