REGULAMIN REKRUTACJI
dla potrzeb procesu rekrutacji karpackich samorządów do udziału
w projekcie „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji samorządów do projektu:
„Karpacki Uniwersytet Partycypacji”.
2. Projekt współfinansowany jest z funduszy EOG, w ramach programu
„Obywatele dla Demokracji”.
3. Okres realizacji projektu: 1 marca 2014 do 31 marca 2016 roku.
4. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:
a) Realizator Projektu – Stowarzyszenie Ekopsychologia,
b) Uczestnik Projektu – zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym regulaminie jednostka samorządu terytorialnego (JST) z siedzibą
znajdującą się na obszarze objętym Ramową Konwencją o Ochronie
i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (dalej. Konwencja Karpacka) (lista
samorządów - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
c) Partnerzy społeczni – przedstawiciele grup interesariuszy, np. samorząd
lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, organizacje pozarządowe, sołtysi,
przedsiębiorcy, itp.

d) Partycypacja publiczna - to angażowanie jednostek w działania struktur

i instytucji demokratycznego państwa, a więc instytucji władzy publicznej
oraz zarządzanych przez nie i podległych im organizacji sektora
publicznego. Partycypacja publiczna może przejawić się na wiele sposobów:
aktywność publiczna, angażowanie obywateli, partycypacja wyborcza oraz
partycypacja obowiązkowa.
e) Projekt – „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”,
f) Biuro projektu – siedziba Stowarzyszenia Ekopsychologia, ul. Grabina 6/18,
32-840 Zakliczyn.

§2
CELE PROJEKTU
Celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków
rozwoju lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką, poprzez:
a) Ukonstytuowanie się 6 Rad Konsultacyjnych, złożonych z przedstawicieli
partnerów społecznych.
b) Objęcie wsparciem szkoleniowym i doradczym członków 6 Rad
Konsultacyjnych w celu zwiększenia ich kompetencji w zakresie partycypacji.
c) Promowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie partycypacyjnego
wdrażania Konwencji Karpackiej.
d) Promowanie samorządów biorących udział w projekcie.
§3
UCZESTNICY
1. Uczestnikami projektu będą jednostki samorządu terytorialnego spełniające
następujące warunki:
a. zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie oraz pomyślnie przejdą rekrutację,
b. są jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, leżącymi
na obszarze objętym Konwencją Karpacką,
c. podpiszą umowę uczestnictwa w projekcie.
2. Liczba Uczestników projektu jest ograniczona, w projekcie weźmie udział
6 samorządów, które reprezentować będzie łącznie 90 osób (18 przedstawicieli JST, 72
przedstawicieli partnerów społecznych).
§4
REKRUTACJA
1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
2. Decyzja o zakwalifikowaniu się do projektu zostanie podjęta podczas procesu
rekrutacji na podstawie złożenia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu), a także, w razie potrzeby, wyników analizy
formularza, według kryteriów zawartych w §4 p.8.
3. Samorządy zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie powinny:
a) wypełnić formularz zgłoszeniowy (na stronie internetowej projektu,
lub w wersji papierowej)
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b) podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego
regulaminu i zapisami umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr
3 do niniejszego regulaminu).
c) przesłać listy polecające od organizacji pozarządowych lub innych
partnerów społecznych, dotyczące dotychczasowej współpracy
i partycypacji.
Uzupełnione i podpisane dokumenty należy wysłać:
a) mailem
na
adres:
karpaty@ekopsychologia.pl
(podpisane
i zeskanowane dokumenty)
lub
b) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Biura Projektu (Stowarzyszenie
Ekopsychologia, ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn),
Wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie
można
pobrać
ze
strony
Realizatora
projektu
http://www.karpackiuniwersytet.pl/26,a,zglos-gmine.htm
Proces rekrutacji będzie odbywał się do 4 czerwca 2014 r. W razie potrzeby
termin ten zostanie przedłużony.
Weryfikacja formalna otrzymanych zgłoszeń zostanie przeprowadzona
na podstawie:
a) spełnienia kryteriów dostępu (§ 3, punkt 1, podpunkt a - c),
b) kompletności i poprawności formalnej dokumentów.
W przypadku, gdy liczba kandydatów, spełniających kryteria formalne
przewyższy liczbę miejsc, o udziale w projekcie decydować będzie liczba
punktów przyznanych przez pięcioosobową Komisję, składającą się
z przedstawicieli Rady Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”
oraz ekspertów. Komisja oceniać będzie informacje zawarte w formularzu
zgłoszeniowym oraz w załącznikach według następujących kryteriów:
a) motywacja zgłaszającego się podmiotu do udziału w projekcie: 0-5 punktów
(punkt nr 1 formularza zgłoszeniowego).
b) Funkcjonowanie w samorządzie ciał doradczych: 0-5 punktów (punkt nr 2
formularza zgłoszeniowego)
c) opis dotychczasowych doświadczeń z zakresu partycypacji publicznej: 0-5
punktów (punkt nr 3 formularza zgłoszeniowego),
d) odniesienie się do Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym
Rozwoju Karpat w dokumentach strategicznych Gminy: 0-5 punktów (punkt
nr 4 formularza zgłoszeniowego)
e) opis tematów lub obszarów, którymi będzie się zajmować Rada
Konsultacyjna: 0-5 punktów (punkt nr 5 formularza zgłoszeniowego),

f) ilość organizacji pozarządowych lub innych partnerów społecznych, które
udzieliły poparcia (za każdy list – 1 punkt)
g) subiektywna ocena Komisji (0-3 punktów, max. 15 punktów)
9. Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Uczestnicy
projektu otrzymają po zakończeniu procesu rekrutacji, e-mailem lub
telefonicznie.
10. W razie potrzeby zostanie utworzona lista rezerwowa Uczestników projektu.
W przypadku zwolnienia się miejsca, na wolne miejsce zostanie przyjęty
samorząd z listy rezerwowej (zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej
ułożonej według liczby przyznanych punktów).
11. Z samorządami, które pomyślnie przejdą proces rekrutacji, zostanie podpisana
umowa uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
§5
ZAKRES I PRZEDMIOT WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
1. Realizator projektu zobowiązuje się do prowadzenia działań projektowych na
terenie Uczestnika projektu, obejmujących:
a. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych z władzami lokalnymi, liderami,
przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych
w celu wyłonienia reprezentantów do udziału w późniejszych etapach projektu:
szkoleniach i pracach Rady Konsultacyjnej. Celem spotkań będzie również
opracowanie szczegółowego programu szkolenia i ustalenie indywidualnego
toku wdrażania projektu u Uczestnika projektu.
Ramowy okres realizacji: od 15 czerwca 2014 do 30 września 2014.
b. Przeprowadzenie we współpracy z Uczestnikiem Projektu rekrutacji członków
Rady Konsultacyjnej. Do Rady Konsultacyjnej wejdą przedstawiciele Uczestnika
projektu (3 osoby) oraz przedstawiciele partnerów społecznych (12 osób),
z wiedzą i doświadczeniem odpowiednimi dla danej tematyki.
Rekrutacja będzie opierała się na przedstawionych przez kandydatów
Curriculum Vitae, opisującym wykształcenie i doświadczenie kandydatów.
Ramowy okres realizacji: od 1 października 2014 do 30 października 2014.
c. Opracowanie wraz z Uczestnikiem projektu indywidualnego dla Rady
Konsultacyjnej profilu szkoleń.
Ramowy okres realizacji: od 1 października 2014 do 30 października 2014.
d. Organizację i przeprowadzenie szkoleń dla członków Rady Konsultacyjnej
z tematów: (1) Partycypacja społeczna (szkolenie dwudniowe), (2) Konwencja
Karpacka (szkolenie jednodniowe), (3) Współpraca NGO z administracją

(szkolenie jednodniowe), (5) Komunikacja interpersonalna i współpraca
(szkolenie dwudniowe).
Ramowy okres realizacji: od 1 listopada 2014 do 31 maja 2015.
e. Organizację i prowadzenie spotkań Rady Konsultacyjnej pracującej
nad rozwiązaniem konkretnego problemu, związanego z potrzebami Uczestnika
projektu. Rada odbędzie co najmniej 3 spotkania w okresie od maja 2015
do września 2015 r. W spotkaniach weźmie udział każdorazowo ekspert z
wybranej dziedziny.
f. Organizację i przeprowadzenie 2-dniowego wyjazdu studyjnego. W wyjeździe
uczestniczyć będzie ok. 3 przedstawicieli Rady Konsultacyjnej (w tym max.
1 przedstawiciel Uczestnika Projektu).
Ramowy okres realizacji: październik – listopad 2015 r.
g. Upowszechnianie i promocję wypracowanych rozwiązań poprzez: opracowanie
i dystrybucję 700 egzemplarzy poradnika „Karpacki Model Partycypacji –
Uczestniczę, Kreuję, Decyduję” wśród samorządów i organizacji z terenu Karpat.
Ramowy okres realizacji: październik 2015– luty 2016 r.
h. Wyposażenie Uczestnika Projektu w materiały promocyjne: pocztówki i plakaty.
Ramowy okres realizacji: do 30 czerwca 2014.
2. Realizator projektu zobowiązuje się do:
d) zapewnienia wsparcia organizacyjnego ze strony koordynatora Rady
Konsultacyjnej, oddelegowanego przez Uczestnika Projektu, a zatrudnionego
przez Realizatora projektu.
e) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania
Uczestnika projektu uzyskanych w toku realizacji działań projektowych, a nie
związanych bezpośrednio z wypracowywanymi w trakcie realizacji projektu
rozwiązaniami.
f) informowania na bieżąco o wszelkich odstępstwach od zakresu merytorycznego
i harmonogramu realizacji poszczególnych działań projektowych,
g) Promowania samorządu w toku realizacji działań promocyjnych projektu oraz
działań upowszechniających.
3. Realizator projektu, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo zmiany
harmonogramu
działań
projektowych.
Jednocześnie
zobowiązuje
się
do poinformowania o tym Uczestnika projektu.

§6
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) Podpisania umowy uczestnictwa w projekcie, która obowiązywać będzie do 31
marca 2016 roku.
b) Rekrutację, wraz z Realizatorem Projektu, przedstawicieli partnerów społecznych
do uczestnictwa w:
 spotkaniach informacyjnych – 30 osób (do 30 czerwca 2014),
 szkoleniach – 3 przedstawicieli samorządu i 12 przedstawicieli partnerów
społecznych (do 30 października 2014),
 spotkaniach Rady Konsultacyjnej - 3 przedstawicieli samorządu i 12
przedstawicieli partnerów społecznych (do 30 czerwca 2015)
 wyjeździe studyjnym – 3 przedstawicieli Rady Konsultacyjnej (w tym 1
przedstawiciel samorządu) (do 30 października 2015).
c) Uczestnictwa we wszystkich działaniach projektowych opisanych w § 5, ust. 1,
poprzez oddelegowanie minimum 3 osób reprezentujących samorząd, właściwych
merytorycznie i formalnie ze względu na specyfikę projektu do udziału w szkoleniach
i pracach Rady Konsultacyjnej
d) Udostępnianie wypracowanych w toku realizacji projektu materiałów /
dokumentów / informacji służących działaniom promocyjnym i upowszechniającym w
projekcie.
e) Oddelegowanie swojego przedstawiciela do koordynacji prac Rady Konsultacyjnej.
Przedstawiciel zostanie zatrudniony przez Realizatora Projektu.
f) Uchwalenie utworzenia Rady Konsultacyjnej (do 30 sierpnia 2014).
g) Zamieszczania na swojej stronie internetowej aktualnych informacji z przebiegu
realizacji projektu, przekazywanych przez Realizatora projektu.
h). Stosowania obowiązujących dla projektu zasad wizualizacji i promocji sponsora
projektu (w przypadku samodzielnego zamieszczania informacji o projekcie na swoich
stronach internetowych lub w trakcie stosowania innych form promocji.
i) Kontynuowania prac Rady Konsultacyjnej minimum do 31 marca 2018 roku.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r. i obowiązuje do czasu
zakończenia projektu, tj. do 31 marca 2016 r.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Realizatora projektu oraz na
stronie projektu: www.karpackiuniwersytetpartycypacji.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Realizator projektu.
4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym
niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Lista gmin objętych Konwencją Karpacką
2. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i umową
4. Załącznik nr 4 – Umowa

