CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3D Tarczy Sobieskiego”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy
Sobieskiego” (zwany dalej 3D Tarczy Sobieskiego).
2. Projekt „3D Tarczy Sobieskiego” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4.
Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
3. Realizatorem projektu jest Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności mający siedzibę w
Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski. Partnerami projektu są Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315
Gorzków-Osada, Gmina Spiczyn, Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20258 Lublin 62, Gmina Piaski, ul Lubelska 77, 21-050 Piaski oraz Instytut Adaptacji Kulturowej i Językowej
Katarzyna Sieńko, Charlęż 38, 21-077 Spiczyn. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o
dofinansowanie projektu UDA-POKL.05.04.02-H32/13-00
4. Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
5. Biuro projektu mieści się w Piaskach, ul. Lubelska 80, I piętro, 21-050 Piaski.
6. Wsparciem mogą zostać objęte osoby posiadające miejsce zamieszkania na obszarze gmin: Piaski, Gorzków,
Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice w województwie lubelskim z organizacji pozarządowych, ( co najmniej
60 osób w tym 36 K i 24 M), gmin/sektora samorządowego ( co najmniej 20 osób w tym 12 K i 8 M), osób
indywidualnych z trzyosobowych grup inicjatywnych w wieku powyżej 13 lat*, w tym w każdej grupie co
najmniej jedna osoba pełnoletnia (co najmniej 120 osób, w tym 72 K i 48 M)
7. Szkolenia, warsztaty i spotkania odbywać będą się na terenie Polski.
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§2
Słownik pojęć
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
1. Realizator– Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności
2. Partnerzy projektu - Gmina Gorzków, Gmina Piaski, Gmina Spiczyn, Gmina Wólka, Instytut Adaptacji Kulturowej i
Językowej
3. JST Szlaku JIIIS – gminy Szlaku Jana III Sobieskiego, tj. gmina Gorzków, Rybczewice, Piaski, Mełgiew, Spiczyn, Wólka
4. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
5. NGO / organizacja pozarządowa - Organizacja pozarządowa: zgodnie z definicją w aktualnym Szczegółowym
Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ( SZOP) są to: „Niebędące jednostkami
sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia
zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w
tym fundacje lub stowarzyszenia, z wyłączeniem: partii politycznych, samorządów zawodowych, fundacji
utworzonych przez partie polityczną, klubów sportowych niedziałających w formie prawnej stowarzyszenia, oraz
podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego”..
Jednocześnie biorąc pod uwagę aktualną definicję organizacji pozarządowej zawartą w ustawie o działalności
pożytku publicznego i wolontariatu organizacją pozarządową nie jest jednostka organizacyjna bez zdolności prawnej,
jest nią natomiast (oprócz osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku i niebędącej jednostką sektora
finansów publicznych) także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną.
6. Gmina/JST -podstawowa jednostka najniższego szczebla zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa, działająca zasadniczo w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr
142 poz. 1591, z późn. zm.), działająca zgodnie z art. 11, art. 11 a ustawy o samorządzie gminnym (poza zakresem
rozstrzygnięć w głosowaniu powszechnym) za pośrednictwem organów gminy tj. rady gminy, wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), który zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy
urzędu gminy, w tym także jednostki podległe.
7. Grupa inicjatywna mieszkańców – grupa składająca się z 3 osób w wieku powyżej 13 lat, w tym jedna co najmniej
pełnoletnia zakładająca realizację inicjatywy w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych (PIN)
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8. PIN – Program Inicjatyw Najmniejszych – program realizacji inicjatyw najmniejszych dla spraw publicznych
inicjowanych przez 3 osobowe grupy inicjatywne, działający w pierwszej edycji w oparciu o regulamin PIN
9. Wielkość przedsiębiorstw:
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.)
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:
1.Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót
i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
2.Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
3.Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny
obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
4.Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przeds.
5. Ponadto, zgodnie z Instrukcją do wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęto
następującą definicję samozatrudnionych: „Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
nie zatrudniające pracowników”.
10. Wykształcenie:
1.podstawowe, gimnazjalne i niższe- należy wskazać , gdy osoba posiada wykształcenie podstawowe, gimnazjalne
oraz niższe od ww. wymienionych.
2. ponadgimnazjalne - należy wskazać gdy osoba posiada wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe.
3. pomaturalne - należy wskazać gdy osoba ukończyła szkołę policealną, ale nie ukończyła studiów wyższych.
4.wyższe - należy wskazać gdy osoba posiada wykształcenie wyższe (uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub
magistra lub doktora). Ten wiersz należy również wskazać gdy osoba ukończyła studia podyplomowe.
11. Bezrobotny osoba długotrwale bezrobotna - zgodnie z definicjami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
12 Szlak JIIIS – Szlak Jana III Sobieskiego
13. UP/Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
14. Ustawa o wolontariacie – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
15. Model współpracy JST z NGO – Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
wypracowany w ramach projektu: „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowychwypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy” (dofinansowanym w ramach EFS , Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie systemowe trzeciego sektora”
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§3
Cel projektu
Głównym celem projektu jest poprawa jakości współpracy JST i NGO z 6 gmin Szlaku JIIIS poprzez zwiększenie
umiejętności współpracy 80 osób z JST i NGO w zakresie informowania, konsultowania i partycypacji oraz wdrożenie
narzędzi konsultacyjnych zgodnych z modelem współpracy JST i NGO do 30.06.2015
§4
Zakres wsparcia
W zakresie wsparcia Projektu mieści się:
1. Szkolenia i warsztaty (dla sektora NGO i JST)
a) Wzajemne informowanie się JST i NGO o planach, zamierzeniach i kierunkach działań oraz techniki
partycypacji obywatelskiej 24h
b) Współpraca mieszkańców, NGO i JST dla realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
i niefinansowych” 24h
c) Konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych z NGO 16h
d) Budowa systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich oraz integracji sektora NGO” - 16h
2. Wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w gminie Gorzków (dla NGO, JST i członków grup inicjatywnych) w
oparciu o Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi)
3. Wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w gminie Piaski (dla NGO, JST i członków grup inicjatywnych) w
oparciu o Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi)
4. Wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w gminie Spiczyn (dla NGO, JST i członków grup inicjatywnych) w
oparciu o Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi)
5. Wdrożenie standardów współpracy JST i NGO w gminie Wólka (dla NGO, JST i członków grup inicjatywnych) w
oparciu o Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi)
6. Ujednolicenie standardów współpracy na Szlaku JIIIS
a) spotkania
b). publikacje
c). rekomendacje
d). znak certyfikacyjny
7. Upowszechnienie standardów współpracy
a). 2 konferencje
b). 2 publikacje
8. Realizacja inicjatyw PIN w ramach Programu Inicjatyw Najmniejszych
9. Realizacja innych działań partycypacyjnych (grupy fokusowe, sądy obywatelskie, rada seniorów Szlaku JIIIS, rada
młodzieży Szlaku JIIIS, wizyta studyjna, itd.)
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§5
Warunki uczestnictwa w projekcie
Zasady kwalifikowalności beneficjentów/ek ostatecznych Projektu zostały ustalone na podstawie aktualnych
dokumentów POKL, w tym szczegółowy Opis Priorytetów POKL, Wytyczne z zakresie kwalifikowania Wydatków POKL,
oraz umowy o dofinansowanie projektu UDA 05.04.02-00-H32/13-00. W Projekcie zastosowano preferencje dla
udziału kobiet, tj. co najmniej 60% miejsc w projekcie zapewniono dla kobiet.
Grupą docelową jest (wartość bazowa) co najmniej 200 osób z co najmniej 30 organizacji pozarządowych, 6 JST oraz
co najmniej 40 trzyosobowych grup inicjatywnych mieszkańców ze Szlaku JIIIS tj. gmin Gorzków, Rybczewice, Pisaki,
Mełgiew, Wólka, Spiczyn z woj. Lubelskiego, w tym:
1. Mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (100% uczestników projektu [UP])
2. Członkowie/wolontariusze NGO zarejestrowanych w KRS (24% UP wartości bazowej)
3. Członkowie/wolontariusze NGO spoza KRS (6% UP wartości bazowej)
4. Osoby fizyczne zamierzające być wolontariuszami zamieszkałe na terenie w/w gmin (60% UP wartości
bazowej)
5. Wójtowie i pracownicy JST (10% UP wartości bazowej)
6. Kobiety (co najmniej 60% wartości bazowej)
§6
Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie oraz proces rekrutacji
1. Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz
podpisanego „Formularza zgłoszeniowego”, wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie, zgodą na przetwarzanie
danych osobowych oraz serią oświadczeń
a) Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez dostarczenie „Formularza zgłoszeniowego” do biura projektu, tj.
- osobiste złożenie w Biurze Projektu w godz. 10.00-16.00 od. Pn. do Pt., lub
- osobiste przekazanie oryginału „Formularza zgłoszeniowego” – specjaliście ds. rekrutacji i promocji lub
b) O przyjęciu decyduje spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w § 5.
c) „Formularz zgłoszeniowy” zostanie poddany analizie przez Koordynatora projektu, Specjalistę ds. promocji i
rekrutacji oraz Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji.
d) W przypadku dużej ilości chętnych o przyjęciu do udziału w Projekcie decydować może:
‐ termin zgłoszenia,
- motywacja do udziału w projekcie
e) w odniesieniu do inicjatorów inicjatyw PIN stosuje się dodatkowe warunki wynikające z regulaminu PIN
2. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest:
a. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie w pierwszym dniu wsparcia,
b. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a w przypadku członków grupy inicjatywnej także regulaminu PIN
c) Decyzja Komisji Rekrutacyjnej
3. Proces rekrutacji trwa od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014, w tym etap pierwszy do dnia 30.04.2014 r.
a) Decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: Koordynator projektu,
Specjalista ds. promocji i rekrutacji, Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji
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b) Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z rekrutacji zawierający listę osób zakwalifikowanych do udziału w
projekcie oraz listę rezerwową (jeśli są do tego podstawy),
c) Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydata/ kandydatki na dodatkową rozmowę
kwalifikacyjną (telefoniczna, internetową lub osobiście) przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie
zakwalifikowania do Projektu.
4. Za moment rozpoczęcia udziału w Projekcie uważa się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

§7
Uprawnienia i obowiązki Uczestników
1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie 3D Tarczy Sobieskiego.
2. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i warsztatowych i
dydaktycznych, wyżywienia w czasie trwania zajęć, jak również zapewnionego dojazdu do i z miejsca zajęć
3. Uczestnik Projektu jest uprawniony do udziału w formach wsparcia, na które został zakwalifikowany.
4. Uczestnik Projektu jest uprawniony do zgłaszania uwag i oceny form wsparcia w którym uczestniczy.
5. Uczestnik Projektu jest uprawniony do otrzymania zaświadczeń o ukończeniu cyklu wsparcia o ile pod koniec
danego cyklu wsparcia okaże się, że uczestnik nie zaniedbał potwierdzania swojej obecności na listach obecności i
jednocześnie nastąpił jego osobisty wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie dotyczącym cyklu wsparcia.
6. Uczestnik Projektu jest uprawniony do dostępu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania zgodnie z
ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Szczegółowe kwestie dotyczące dostępu i poprawiania danych reguluje
regulamin przetwarzania danych. Informacje dotyczące celu zbierania danych oraz informujące o prawie dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zawarte są w oświadczeniu uczestnika projektu o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącym część formularza zgłoszeniowego, podpisanym przez
uczestnika projektu.
7. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w Projekcie oraz do potwierdzania swojej obecności na
listach obecności.
8. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu.
9. Warunkiem ukończenia udziału w Projekcie, otrzymania certyfikatu oraz zaświadczeń ukończenia cykli wsparcia
jest min. 80 % frekwencji na zajęciach dydaktycznych (dotyczy przedstawicieli NGO i JST), zaś dla członków grup
inicjatywnych obowiązkowy jest udział w co najmniej jednym działaniu partycypacyjnym (np. wizyta studyjna, grupa
fokusowa, sąd obywatelski, rada seniorów Szlaku JIIIS, rada młodzieży Szlaku JIIIS, spotkania konsultacyjne lub
warsztaty realizowane przez gminy Gorzków, Piaski, Wólka, Spiczyn ), jak również realizacja inicjatyw najmniejszych
przez te grupy inicjatywne, które zostały zakwalifikowane do realizacji inicjatyw najmniejszych w ramach PIN. Udział
w pozostałym wsparciu jest dobrowolny. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości nieobecności, Uczestnik
jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego usprawiedliwienia na adres Projektodawcy lub partnera Projektu - w
zależności od tego, który z partnerów odpowiada za realizację danego zadania.
10. Projektodawca i /lub Partner Projektu może również żądać od Uczestnika przedłożenia zaświadczeń lekarskich
lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt. 9.
11. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu 1/4 kosztów
jego uczestnictwa w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy Uczestników lub złożenia przez Uczestnika
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oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany
ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich
prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.
12. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie
instytucjom zaangażowanych we wdrażanie działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora.
13. Uczestnik Projektu udziela Ekologicznemu Klubowi UNESCO Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem
wykonanych podczas form wsparcia bez konieczności każdorazowego zatwierdzania. Zgoda obejmuje
przechowywanie, wykorzystanie, utrwalanie , obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością Ekologicznego Klubu UNESCO jak i zgodnym z celami
Projektu.

§8
Warunki rezygnacji
1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed
rozpoczęciem działań wsparcia (np. szkolenie, warsztaty) informując o tym Projektodawcę nie później niż na trzy dni
robocze przed rozpoczęciem wsparcia.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie po rozpoczęciu cyklu wsparcia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga
pisemnego usprawiedliwienia.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania cyklu wsparcia, Projektodawca może żądać,
aby Uczestnik przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Uczestnika 1/4 kosztów jego
uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie.
Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na
Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami
wydatkowanie.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie
zakwalifikowana pierwsza osoba tej samej płci z listy rezerwowej.

§9
Zasady monitoringu Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w
ramach Projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza PEFS.
3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem
na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.
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4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji
projektu.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2014 roku i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Projektu. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji, zaktualizowany Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu.
4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu w formularzach zgłoszeniowych
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