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Regulamin projektu  

pt. „Społeczny dialog – mądre decyzje!” 

POKL.05.04.02.00-E98/13 

 

REALIZOWANEGO  

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora 

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

 

1. Projekt pt. „Społeczny dialog – mądre decyzje!” jest realizowany przez Centrum Inicjatyw 

Lokalnych działający w partnerstwie z gminami Włodowice oraz Żarnowiec. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

3. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V 

„Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 

„Rozwój dialogu obywatelskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 

podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Projekt jest realizowany w terminie 02.01.2014 – 30.06.2015 r. 

5. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju jakościowego i ilościowego stosowania konsultacji 
społecznych dot. regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminach Włodowice 
i Żarnowiec do czerwca 2015 r. Cele szczegółowe to:  

 wzrost świadomości i umiejętności urzędników Urzędu Gminy w Włodowicach i 
Żarnowcu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gmin Włodowice i 
Żarnowiec w zakresie stosowania metod konsultacji społecznych, wdrażania i ewaluacji 
wyników konsultacji;  

 zwiększenie stopnia wdrażania konsultacji społecznych dokumentów publicznych w 
gminach Włodowice i Żarnowiec; 

 wzrost stopnia upowszechniania konsultacji społecznych i partycypacyjnego modelu 
podejmowania decyzji we Włodowicach i Żarnowcu oraz ocena oczekiwań mieszkańców 
dot. wdrażania konsultacji społecznych w gminie Włodowice i Żarnowiec do czerwca 
2015. 

6. Działania w ramach projektu obejmują: 

1. Wsparcie dla uczestników 

a) szkolenia stacjonarne i wyjazdowe 

b) spotkania seminaryjne, 

c) doradztwo. 

2. Wdrożenie 6 konsultacji w tym 
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a) działania motywacyjno-promocyjne (reklamy w lokalnej prasie), 

b) działania promocyjno-informacyjne (plakaty informacyjne), 

c) działania edukacyjno-informacyjne (biuletyn informacyjny), 

d) działania motywacyjno-informacyjne (spotkania z mieszkańcami). 

3. Badanie opinii publicznej. 

 

7. Działania w ramach projektu są realizowane na terenie gminy Włodowice i Żarnowiec. 

8. Regulamin projektu określa zasady realizacji projektu, w szczególności: 

a) grupę docelową, 

b) kryteria kwalifikacyjne, 

c) zasady rekrutacji uczestników, 

d) prawa i obowiązki uczestników, 

e) zasady zarządzania. 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w 

Regulaminie projektu należą do kompetencji Koordynatora projektu oraz Grupy Sterującej. 

10. Biuro projektu mieści się w Zawierciu, ul. Senatorska 14. 

11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej : cil.org.pl 

 

§ 2 

Grupa docelowa 

 

Z wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać osoby poszukujące wsparcia i pomocy przy wdrażaniu 
konsultacji: 

1. Pracownicy Urzędów Gmin we Włodowicach oraz Żarnowcu – 25 osób, zajmujących się 

przygotowywaniem konsultacji społecznych w Urzędach Gmin Włodowice lub Żarnowiec. 

2. Organizacje pozarządowe z terenu gmin Włodowice oraz Żarnowiec poprzez swoich 

członków, wolontariuszy i pracowników – 25 osób. 

 

Adresatami pośrednimi są także mieszkańcy gmin Włodowice oraz Żarnowiec, którzy wezmą udział 
w spotkaniach wdrożeniowych oraz badaniu opinii publicznej. 

 

§ 3 

Kryteria kwalifikacyjne 

Kwalifikacji uczestników dokonuje personel projektu według następujących kryteriów: 

a) grupa docelowa: osoba pracująca w Urzędzie Gminy Włodowice lub Urzędzie Gminy 

Żarnowiec lub będąca członkiem, wolontariuszem, pracownikiem organizacji 

pozarządowej z terenu gmin Włodowice lub Żarnowiec. 

b) zainteresowanie wdrożeniem konsultacji społecznych (mierzone w skali 1 - 5), 

c) poziom motywacji do udziału w projekcie (oceniany w skali 1 – 5). 
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W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów kryterium rozstrzygającym będzie płeć, ze 
wskazaniem na kobiety. 

 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji uczestników 

 

1. Rekrutację do projektu prowadzą Partnerzy projektu przy współudziale Lidera na podstawie 

niniejszego Regulaminu.  

2. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter ciągły i trwa przez cały okres trwania projektu. 

3. Przed każdym szkoleniem stacjonarnym, wyjazdowym, seminarium, doradztwem zbierane 

będą formularze zgłoszeniowe. 

4. 1 osoba może uczestniczyć w więcej niż jednym szkoleniu, przy czym pierwszeństwo będą 

miały osoby, które zgłoszą się pierwszy raz. 

5. Osoby, które chcą wziąć udział w doradztwie muszą się zgłosić do zespołu zarządzającego w 

siedzibie Partnerów/ biurze Lidera celem ustalenia terminu, wypełnienia formularza 

zgłoszeniowego i innych dokumentów wymienionych w § 4 pkt. 7. 

6. Osoba fizyczna dokonuje zgłoszenia do udziału w projekcie poprzez złożenie w biurze Lidera 

bądź siedzibie Partnerów formularza zgłoszeniowego, a następnie po zakwalifikowaniu się do 

projektu wypełnia komplet wymaganych dokumentów. 

7. Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z: 

a) formularza zgłoszeniowego, 

b) deklaracji udziału w projekcie: 

 pracownika Urzędu Gminy Włodowice lub Urzędu Gminy Żarnowiec 

 pracownika, członka, wolontariusza organizacji pozarządowej z terenu gmin 

Włodowice lub Żarnowiec. 

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

d) ew. dodatkowych dokumentów, których konieczność złożenia wynika z zasad 

funkcjonowania Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

8. Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w biurze Lidera bądź siedzibie Partnerów 

oraz na stronie internetowej projektu. 

9. Partnerzy i Lider dokonają sprawdzenia spełnienia kryteriów rekrutacyjnych na podstawie 

zgłoszeń. 

10. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Osoby z 

listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub 

niedopełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 

11. Formularze zgłoszeniowe, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

12. W przypadku nie otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń nabór przeprowadzany będzie 

ponownie. 

13. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans. 
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§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika 

 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu, 

b) otrzymania materiałów szkoleniowych, 

c) otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

2. Uczestnik projektu jest zobowiązany do: 

a) uczestniczenia w szkoleniu, korzystania z usług doradczych, w których zgłosił udział, 

b) aktualizacji danych uczestnika projektu, 

c) potwierdzania obecności na szkoleniu, 

d) potwierdzania odbioru usługi doradczej, 

e) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, 

f) potwierdzania odbioru cateringu, 

g) poddania się badaniom ewaluacyjnym. 

 

§ 6 

Zasady realizacji projektu 

 

1. Wsparcie udzielane jest w ramach projektu w okresie jego trwania, tj. od 02.02.2014 r. do 

30.06.2015 r. 

2. Wsparcie doradcze prowadzone jest stacjonarnie w biurze Lidera oraz  w siedzibie Partnerów 

projektu, tak by zapewnić wszystkim uczestnikom równy dostęp do niniejszej usługi. 

3. Debaty z mieszkańcami będą miały charakter otwarty. Mieszkańcy o debatach będą 

informowani poprzez reklamę w prasie, plakaty, biuletyn. Termin debaty zostanie także 

zamieszczony na stronie www Partnerów i Lidera. Zbierane będą podpisy na liście obecności. 

4. Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie. 

 

§ 7 

Zarządzanie  

 

1. Nadzór nad całością projektu prowadzony będzie przez Lidera. 

2. W ramach projektu zostanie powołana Grupa Sterująca złożona z zespołu zarządzającego 

Lidera i Partnerów. Grupa Sterująca będzie miała na celu wspieranie Lidera w podejmowaniu 
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strategicznych decyzji. Będzie odpowiadać za długoterminowe zarządzanie projektem i jego 

monitoring. 

3. Spotkania Grupy Sterującej będą odbywać się raz w miesiącu. 

4. W skład zespołu zarządzającego wchodzą: 

a) Koordynator ze strony Lidera – odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad całością 

projektu, koordynowanie pracy zespołu, Zatwierdzanie sprawozdań, kontakty z Instytucją 

Pośredniczącą. 

b) Asystent koordynatora ze strony Lidera – odpowiedzialny za ewaluację i monitoring 

projektu, zastępowanie koordynatora, organizację szkoleń, prowadzenie 

sprawozdawczości  z projektu. 

c) Koordynator ze strony Partnera – Gminy Włodowice – odpowiedzialny za organizację 

wdrażania konsultacji społecznych, rekrutację, organizację seminarium. 

d) Koordynator ze strony Partnera – Gminy Żarnowiec – odpowiedzialny za organizację 

wdrażania konsultacji społecznych, rekrutację, organizację seminarium. 

5. Centrum Inicjatyw Lokalnych jest odpowiedzialne za bieżące zarządzanie projektem. 

6. Koordynator jest odpowiedzialny za cały projekt. 

7. Decyzje podejmowane będą na zasadzie konsensusu wraz z Grupą Sterującą. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku 

zaistnienia zmian w dokumentach i aktach prawnych, na podstawie których realizowany jest 

projekt. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.cil.org.pl. 

 

 


