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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Miejsce Aktywnych Mieszkańców” 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizuje Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (Lider Projektu), ul. Ignacego Krasickiego 18, 30-503 Kraków,  
w partnerstwie Gminą Chrzanów, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów, Miastem Nowy Sącz, ul Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz  
oraz Centrum Komunitneho Organizovania w Zwoleniu (Partner Ponadnarodowy -PP), Namastie Mladeze 587/17, Zvolen, 
Słowacja,  na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.04.03.00-00-091/17-00. zawartej z Centrum 
Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39 a, 00-672 Warszawa w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne 
i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. 

3. Biuro Projektu mieści się w Krakowie, ul. Krasickiego 18 (siedziba Lidera –Biuro Inicjatyw Społecznych), i czynne jest w dni 
robocze w godzinach 10.00 – 15.00, telefon 12 412 15 24 , e-mail: biuro@bis-krakow.pl. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018 do 31.08.2021r. na terenie województwa małopolskiego (Gmina 
Chrzanów i Miasto Nowy Sącz),  oraz na Słowacji (PP). 

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji 
Koordynatora Projektu. 

§ 2 
Słownik pojęć 

1. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 
1) Organizator/Lider projektu – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS). 
2) Partner – Gmina Chrzanów. 
3) Partner – Miasto Mowy Sącz. 
4) JST- Jednostka Samorządu Terytorialnego lub jej jednostki organizacyjne 
5) Partner Ponadnarodowy (PP) - Centrum Komunitneho Organizovania w Zwoleniu. 
6) PES –Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej. 
7) GPR – Gminny Program Rewitalizacji. 
8) NGO – Organizacja Pozarządowa (ang. non-goverment organisation). 
9) MAM- Miejsce Aktywnych Mieszkańców/Miejsce Aktywności Mieszkańców. 
10) Uczestnik – osoba lub podmiot zakwalifikowane do udziału w projekcie. 

 

 § 3 
Cele projektu 

1. Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum 
społecznościowego), świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz 
społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje 
funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, 
w oparciu o współpracę ponadnarodową.  

2. Dodatkowym celem jest  stworzenie narzędzia polityki publicznej w zakresie rewitalizacji i aktywizacji społecznej, w tym 
grup defaworyzowanych oraz wyposażenie użytkowników (PES i JST) w kompetencje konieczne do świadczenia 
nowatorskiej usługi społecznej dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym.  

 

§ 4 
Zakres wsparcia 

 

1. Wsparciem objęte zostaną: 

 Jednostki Samorządu Terytorialnego wraz z jednostkami organizacyjnymi z terenu Gminy Chrzanów i Miasta 
Nowy Sącz (osoby zaangażowane, gotowe do wprowadzania zmian, nie posiadające szerokiej wiedzy w 
zakresie planowanego Centrum Społecznościowego, mające w kompetencjach podejmowanie strategicznych 
decyzji dla miast, urzędnicy którzy zajmują się tworzeniem rozwiązań i obsługą współpracy z organizacjami 
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pozarządowymi, pracą z grupami defaworyzowanymi, posiadający podstawową wiedzę formalno-prawną na 
temat planowanego przedsięwzięcia, nie posiadający wiedzy praktycznej w tym zakresie 

 Podmioty Ekonomii Społecznej, które docelowo zajmą się realizacją Centrów w Nowym Sączu i w Chrzanowie. 
W pierwszej kolejności będą zapraszane do współpracy organizacje pozarządowe uczestniczące w konsultacji 
Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), w tym PES, reprezentujące grupy defaworyzowane, ale zostaną 
podjęte działania w kierunku rozszerzenia grupy o inne formy PES. 

 Przedstawiciele społeczności lokalnej z terenu Gminy Chrzanów i Miasta Nowy Sącz, w tym  grup 
defaworyzowanych. 

 Pracownicy BIS, posiadający wiedzę na temat ES w Polsce i zagranicą, tworzący innowacyjne rozwiązania, 
występujący w roli organizacji inkubującej model. 

 
Formy wsparcia przewidziane w projekcie: 

 Udział w wypracowywaniu i testowaniu Modelu MAM m.in. 
o Program edukacyjny 
o Wyjazdowa wizyta studyjna u PP 
o Szkolenia i spotkania superwizyjne dla organizacji Inkubującej (BIS) 
o Udział w pracach Zespołu Roboczego 
o Spotkania mentorignowe 
o Korzystanie z oferty animacyjnej MAM 

 
Formy wsparcia zostaną zorganizowane w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i w miejscach dogodnych 
dla Uczestników pod względem dojazdowym. 

 

§ 5 
Kryteria uczestnictwa w projekcie 

 
1. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do  osób i  podmiotów spełniających łącznie następujące kryteria: 

 deklaracja zaangażowania w prace nad Modelem Centrum Społecznościowego, i współpracy przy testowaniu Modelu 
Centrum Społecznościowego (udział obu płci), 

 reprezentacja JST lub Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej (PES) lub społeczności lokalnej, 

 płeć - dodatkowy 1 punkt dla kobiet na stanowiskach kierowniczych. 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1) Wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia Uczestnika projektu  
2) Zaakceptowanie i przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu. 

 
§ 6 

Zasady kwalifikacji Uczestników – rekrutacja 
 
1. Prowadzenie rekrutacji do projektu planowane jest w sposób ciągły od stycznia 2019 roku. Osobami odpowiedzialnymi za 

przeprowadzenie rekrutacji będą Specjaliści ds. Centrów w Chrzanowie i Nowym Sączu we współpracy z Animatorkami ds. 
Współpracy z samorządami w Chrzanowie i w Nowym Sączu poprzez organizację indywidualnych spotkań oraz grupowych 
spotkań rekrutacyjnych z potencjalnymi Uczestnikami na terenie ośrodków w Chrzanowie i Nowym Sączu. 

2. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są również: 
1) osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00 w Biurze Projektu w Krakowie, ul. Krasickiego 18, Ip. 
2) Miejsca Aktyności Mieszkańców w  Nowym Sączu i Chrzanowie 
3) pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu (należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać formularze 

i oświadczenia znajdujące się na stronie internetowej BIS), 
4) drogą mailową (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów),  na adres:  biuro@bis-krakow.pl. 

 
3. Kwalifikacja Uczestników do projektu prowadzona jest przez na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych 

i dodatkowo opcjonalnie rozmowy osobiste lub telefoniczne z kandydatem/ką. Sprawdzane będzie spełnienie kryteriów 
kwalifikujących opisanych w § 5 ust. 1 na podstawie kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów.  

4. Dodatkowym kryterium premiującym jest płeć (kobiety na stanowiskach kierowniczych) – plus 1 punkt kwalifikacyjny. 
5. Organizator może poprosić Uczestnika projektu o podpisane dodatkowego oświadczenia dotyczącego aktualności wcześniej 

przedstawionych danych, bezpośrednio przed skorzystaniem przez niego z pierwszej formy wsparcia. 
 

mailto:biuro@bis-krakow.pl
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§ 7 

Prawa i obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 
1) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu, 
2) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych dodatkowych materiałów służących wsparciu 

JST/PES/społeczności lokalnej w zakresie budowania/organizowania/prowadzenia Centrów Społecznościowych. 
2. Uczestnik projektu, jest zobowiązany do: 

1) aktywnego uczestnictwa i odbycia wszystkich zaplanowanych form wsparcia, 
2) dostosowania się do poleceń przekazywanych przez kadrę zaangażowaną w realizację projektu, 
3) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i innych dodatkowych materiałów służących wsparciu, 
4) wypełniania przekazywanych ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów związanych 

ze wsparciem udzielanym w projekcie, 
5) bieżącego przekazywania do personelu projektu/ biura projektu informacji o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić jego dalszy udział w projekcie. 

§ 8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników projektu w przypadku: 
1) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności w przypadku szkoleń (20%), 
2) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, 
3) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia pisemnego 
oświadczenia z podaniem przyczyn rezygnacji, a Organizator może żądać, aby Uczestnik przedłożył również dokumenty/ 
zaświadczenia lekarskie usprawiedliwiające jego rezygnację.  

3. W przypadku przerwania uczestnictwa w projekcie z winy Uczestnika lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji 
za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, Organizator może obciążyć Uczestnika kosztami jego uczestnictwa w projekcie.  
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
2. Usługi świadczone będą na terenie woj. małopolskiego. 
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu warunkuje możliwość przystąpienia do udziału w projekcie. 
4. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu Projektu lub wprowadzenia dodatkowych 

jego postanowień, jeśli pojawi się taka konieczność. Każdorazowo o zmianie postanowień Regulaminu Uczestnik będzie 
informowany w formie pisemnej. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie należy do Organizatora. 
6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku. 

 
 

 

 

 

………………..…………………………………………………………………… 

                 Data i czytelny podpis  Koordynatora projektu 


