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Federacja Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego 
                     
                                                                                                                

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Węgrowska Akademia NGO” 

 

§1 

Informacje ogólne 

1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki 

uczestnictwa w projekcie „Węgrowska Akademia NGO” realizowanym przez 

Federację Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego  

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich  (FIO) Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej oraz Miasto Węgrów. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków 

FIO, Miasta Węgrów oraz wkładu własnego Federacji Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Węgrowskiego.. 

4.  Projekt realizowany jest w terminie od 01 kwietnia do 20 grudnia 2017 r.  

 

§2 

Cel i zadania projektu 

1. Głównym celem projektu jest: zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych 

w powiecie węgrowskim poprzez zwiększenie kompetencji i integrację 30 osób  

2. W projekcie zaplanowano następujący zakres działań: 

 Cykl 10 stacjonarnych kursów szkoleniowych (łącznie 87h) 

 Doradztwo indywidualne dla każdego uczestnika 

 3 dniowy wyjazd szkoleniowo-integracyjny 

 Dwie 2-dniowe wizyty studyjne 

 Realizacja minimum 6 inicjatyw uczestników projektu przy zaangażowaniu 

lokalnej społeczności  

 Konferencja podsumowująca 

3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych  

w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora projektu. 

 

§3 
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Beneficjenci projektu 

1. Projekt skierowany jest do mieszkańców z terenu powiatu 

węgrowskiego/członków organizacji pozarządowych działających na terenie 

powiatu węgrowskiego, w tym: 

a) 30 uczestników zajęć 

b) 120 uczestników inicjatyw lokalnych   

2. Udział w projekcie osób wymienionych w punkcie a) polega na aktywnym 

uczestnictwie w minimum 5 wybranych kursach, doradztwie indywidualnym, 

wyjeździe szkoleniowym/wizycie studyjnej (2 wyjazdy), zorganizowaniu łącznie 

przez wszystkich uczestników 6 inicjatyw lokalnych i zaangażowaniu w ich 

realizację lokalnej społeczności, udziale w konferencji podsumowującej  

3. Udział w projekcie osób wymienionych w punkcie b)  polega na realizacji 

inicjatyw lokalnych zorganizowanych przez osoby wymienione w punkcie a) oraz 

udziale w konferencji podsumowującej  

§4 

Zasady rekrutacji 

1. Postępowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów 

deklarujących udział          w Projekcie. 

2. Rekrutację prowadzić będzie 2 – osobowa komisja rekrutacyjna na podstawie 

niniejszego Regulaminu. 

3. Działania rekrutacyjne obejmują następujące etapy: 

3.1  Ogłoszenie naboru otwartego do Projektu odbędzie się w następujących formach: 

*ogłoszenie o rekrutacji: 

- na stronie FB Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego, 

- podczas konferencji inaugurującej 

- podczas 4 spotkań rekrutacyjnych (w Węgrowie, Łazach, Grębkowie, Krypach-gm. 

Wierzbno) 

 * wypełnienie przez kandydata/kę formularza rekrutacyjnego (Karty zgłoszeniowej)  

3.2 Złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie do 06.06.2017 w siedzibie 

Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu Węgrowskiego ul. Rynek Mariacki 

7/5b, 07-100 Węgrów (biuro projektu) lub na adres e-mailowy sezw@onet.eu  

3.3 Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną Projektu (KRP) spełnienia przez 

kandydata/kę kryteriów formalnych naboru.  

3.4 Nabór do projektu wg zasad niniejszego Regulaminu i zatwierdzenie naboru przez 

(KRP). 

3.5 Powiadomienie kandydata/ki o wynikach rekrutacji poprzez kontakt e-mailowy 

lub telefoniczny wskazany w deklaracji uczestnictwa. 

3.6 Przygotowanie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, listy 

rezerwowej oraz listy osób niezakwalifikowanych. 

3.7 Akceptacja list przez Koordynatora Projektu. 
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4. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do uczestnictwa w projekcie w 

przypadku rezygnacji lub niedopełnienia warunków rekrutacji przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane. 

5. Decyzje o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej 

podejmuje Koordynator projektu. 

§4 

Organizacja zajęć 

Miejsca organizacji zajęć: 

 kursy szkoleniowe będą realizowane na terenie powiatu węgrowskiego, 

 doradztwo indywidualne dla wszystkich uczestników projektu – Węgrów ul. 

Rynek Mariacki 7/5b  

 wyjazd szkoleniowy – miejscowość i miejsce (w Polsce) wybrane w 

porozumieniu z uczestnikami Projektu 

 realizacja inicjatyw lokalnych – teren powiatu węgrowskiego, miejsca wybrane 

przez uczestników Projektu 

 konferencja inauguracyjna i podsumowująca – Węgrowski Ośrodek Kultury 

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć tj. dokładne daty, godziny zajęć oraz plan zajęć 

będzie    ustalany i podawany z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

§5 

Zasady uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa we wszystkich 

zajęciach (w których uczestnictwo zadeklarował/a), potwierdzonych każdorazowo 

osobistym podpisem na liście obecności.  

2. Wymogiem ukończenia zajęć w projekcie jest udział w minimum 85% czasu trwania 

poszczególnych zajęć.  

3. Uczestnik/czka Projektu ma prawo wpływać na profilowanie zajęć realizowanych w 

Projekcie poprzez przekazywanie ustnie lub pisemnie informacji o proponowanych 

zmianach prowadzącemu zajęcia o ile te zmiany nie wpłyną na zmianę założonych 

celów realizacji przedmiotowego Projektu. 

 

§6 

Zasady monitoringu uczestników projektu 

1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do podpisywania listy obecności oraz 

wypełniania dokumentów monitorujących (ankiet, wywiadów) prowadzonych w 

ramach Projektu. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do 

wypełnienia kwestionariuszy i sprawozdań do MRPiPS. 

3. Uczestnik/czka projektu akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza 

osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie 

danych osobowych. 
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4. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych 

przed rozpoczęciem udziału lub w fazie początkowej projektu oraz na jego 

zakończenie. 

5. Uczestnik/czka projektu akceptuje możliwość utrwalania swojego wizerunku w 

celach realizacji działań kontrolnych w projekcie (utrwalanie na fotografii/filmie 

realizowanych zajęć w trakcie projektu). 

§7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnik/czka projektu zobowiązuje 

się dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście do Koordynatora Projektu w 

najkrótszym możliwym terminie. 

2. Rezygnacja może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe). 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin został wprowadzony z dniem 01.05.2017 jako obowiązujący dla 

każdego Uczestnika/czki Projektu. 

2. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

3. Regulamin jest dostępny na FB Federacji Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Węgrowskiego 

 

  

 Załączniki do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie: 

 załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy 

  

 

  

 

 


