
                                                                                                            
                                                                                                              
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Projekt „Razem możemy więcej” 
 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Rada w Rzeszowie ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów 

Tel. (17) 862-13-91 fax. (17) 853-44-29 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 

„Razem możemy więcej” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: 
„Razem możemy więcej ”. Nr projektu: UDA-POKL.05.04.02-00-967/10-
00  

 Projekt współfinansowany jest środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie: 5.4 Rozwój 
potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego. Wnioskodawcą i Realizatorem jest Naczelna 
Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Rada w Rzeszowie na podstawie umowy z Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej  

 Okres realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.07.2013 roku. 

 Działania będą realizowane dla Beneficjentów Ostatecznych 
(uczestników projektu), wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 6 
niniejszego regulaminu. 

 Regulamin uczestnictwa, ankieta  rekrutacyjna, deklaracja uczestnictwa 
w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych stanowią integralną całość  i są 
deklaracją uczestnika w projekcie w rozumieniu Wytycznych POKL. 

 

§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 

 Realizator Projektu – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie 

 Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
 Uczestnik Projektu (UP) – uczestnik projektu członek stowarzyszenia 

naukowo-technicznego sfederowanego w Naczelnej Organizacji 
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Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w 
Rzeszowie zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie bezpośrednio korzystający z wdrażanej pomocy, 
zainteresowany podnoszeniem własnych kwalifikacji poza godzinami 
pracy, 

 UE – Unia Europejska, 
 EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 
 Projekt – : „Razem możemy więcej” 
 PO KL 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 
 Strona internetowa projektu – www.not.rzeszow.pl 
 Biuro Projektu – Naczelna Organizacja Techniczna Federacja 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie ul. Kopernika 1 
35-959 Rzeszów   tel. 17 862 13 91  fax: 17 853 44 29  
e-mail fsntnot@poczta.onet.pl 

  

§ 3 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

 Celem projektu jest wzmocnienie potencjału 20 organizacji 
pozarządowych poprzez zwiększenie ich zdolności do zbudowania 
porozumień. 

 Założeniem projektu jest realizacja programu szkoleniowego 
podnoszącego kwalifikacje uczestników co przyczyni się do zwiększenia 
potencjału organizacji pozarządowych. 

 

§ 4 

ZAKRES WSPARCIA OFEROWANY W RAMACH PROJEKTU 

Projekt, o którym mowa w § 1, pkt.1 obejmuje szkolenia w formie: 

a) wykłady 
b) warsztaty 
c) doradztwa  

 

 

http://www.not.rzeszow.pl/
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§ 5 

ORGANIZACJA WSPARCIA 

1. Projekt przewiduje szkolenia z modułów zgodnych z wnioskiem, w tym: 

Moduł I   Aktywne członkowstwo  

Moduł II  Budowanie partnerstwa i sieci  

Moduł III Tworzenie projektów partnerskich  

Moduł IV Współpraca z administracją 

1. Szkolenia odbywać się będą poza godzinami i miejscem pracy UP 
2. Terminarz szkoleń zostanie ustalony odgórnie i z przyczyn losowych może 

ulec zmianie w trakcie realizacji.    
3. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione: 

 materiały szkoleniowe oraz materiały pomocnicze (segregator, 
długopis, notes, papier, koszulki, akcesoria do realizacji części 
warsztatowej szkolenia), 

 nocleg oraz wyżywienie 
 możliwość uzyskania Imiennego Certyfikatu o ukończeniu szkolenia 

(po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć z danego 
modułu tematycznego). 

 

§ 6 

UCZESTNICY PROJEKTU (UP) 

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które są członkami stowarzyszeń 
wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Rada w Rzeszowie pracujące, osoby dorosłe (pow. 18 roku życia), które z 
własnej inicjatywy (poza godzinami pracy) są zainteresowane nabyciem 
nowych/uzupełnieniem/podwyższeniem swoich kwalifikacji i 
umiejętności. Jest to zgodne z kryteriami Priorytetu V Dobre rządzenie, 
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2  
„Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. 
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2. Dodatkowo oprócz kryteriów z § 6, pkt. 1, Uczestnik Projektu musi 
spełnić następujące warunki: 

 

Dostarczyć szczegółowo wypełniony komplet dokumentów rekrutacyjnych, tj:  

 Ankieta rekrutacyjna, 

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 Kserokopię legitymacji członkowskiej lub zaświadczenie ze 
stowarzyszenia, że dana osoba jest członkiem Stowarzyszenia 
podpisane przez osobę upoważnioną.  

 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 

 Podpisany „Regulamin uczestnictwa w projekcie” 
 

3. Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony zg. z zasadą równych szans: 
poza wymogami programowymi będą brane pod uwagę następujące 
kryteria: płeć, wiek, posiadane kwalifikacje, opieka nad osobą zależną. 

4. Rozpatrywanie dokumentów rekrutacyjnych nastąpi wg następujących 
kryteriów: kompletność złożonych dokumentów, dokładność i 
poprawność wypełnienia kompletu dokumentów, sprawdzenie 
wiarygodności podanych informacji, weryfikacja danych wg ww. 
kryteriów rekrutacji w odniesieniu do założonej w projekcie grupy 
docelowej UP. Za każde kryterium odpowiadające założonej grupie 
docelowej UP przyznawany jest punkt. Po podliczeniu punktów 
utworzona zostanie lista rankingowa. Lista ta zostanie dodatkowo 
zweryfikowana pod względem struktury założonej w projekcie grupy 
docelowej i na tej podstawie zostanie utworzona lista UP 
zakwalifikowanych do projektu. W przypadku takiej samej liczby punktów 
na liście rankingowej będzie brana kolejność zgłoszenia. Osoby, które nie 
zakwalifikują się ze względu na brak miejsc zostaną umieszczeni na liście 
rezerwowej. Proces rekrutacji będzie trwał do momentu zrekrutowania 
ostatniej grupy szkoleniowej. 

5. Każda osoba, która wzięła udział w procesie rekrutacji, zostanie 
powiadomiona o jej wynikach. 
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6. UP biorący udział w szkoleniu będący członkami jednego Stowarzyszenia  
nie mogą stanowić więcej niż 10% uczestników szkolenia tj. 6 osoby. 

  

§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do udziału w projekcie „Razem możemy 
więcej”. 

2. Uczestnik Projektu przed przystąpieniem do projektu zobowiązany jest do 
uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przystąpienia w trakcie cyklu 
szkoleń do: 

 wzięcia udziału w badaniu potrzeb i oczekiwań wobec uczestnictwa w 
projekcie za pomocą testów kompetencji, ćwiczeń, obserwacji 

 wzięcia udziału w cyklicznych badaniach ankietowych i wywiadów 
bezpośrednich (cel: ewaluacja projektu) 

4. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania Imiennego Certyfikatu jego 
ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział w co najmniej 80% 
zajęć.  
W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np. choroba) UP zobowiązany 

jest do odrobienia zajęć w innej grupie realizującej ten moduł szkoleniowy w 

innym terminie. 

5. Uczestnik Projektu może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie na 
podstawie sytuacji losowych po pisemnym przedstawieniu 
argumentacji/powodów rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.  

6. W przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia danego zjazdu (np. 
ostatnia godzina zajęć) UP zobowiązany jest przedstawić Realizatorowi 
Projektu/ Wykładowcy pisemną prośbę o wcześniejsze opuszczenie zajęć. 
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§ 8 

ZASADY REZYGNACJI ZE SZKOLEŃ 

Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy 

uczestników w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, 

przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników. 

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 

rezerwowej. 

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin obowiązuje od 01.04.2011 r. – 31.07.2013 r.  
2. Regulamin został opracowany przez Zespół Roboczy projektu.  
3. Regulamin został zatwierdzony przez kierownika projektu z dniem     
     01.04.2011. 
 

Załączniki do regulaminu: 

 Ankieta rekrutacyjna, 
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 Zaświadczenie o przynależności do Stowarzyszenia Naukowo Technicznego 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszego regulaminu i obowiązkiem 

dostarczenia załączników do regulaminu oraz dokumentów określonych w § 6 

punkt 2 przed przystąpieniem do udziału w projekcie. 

 

 …………………………………………….                                  …………………………………….……… 
                 (data, Zatwierdził)                                                           (data, czytelny podpis Uczestnika Projektu) 

 

 


