Projekt „Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych”
współfinansowany ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Centrum Wspierania
Inicjatyw Lokalnych”
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§1
Informacje ogólne
Regulamin określa warunki udziału uczestników w projekcie „Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych”,
finansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt „Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Czarnkowsko –
Trzcianecka Lokalna Grupa Działania przy współpracy partnera projektu – Stowarzyszenia BliŜej Siebie i
Natury.
Projekt jest realizowany na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w terminie: 18.05.2009 r. –
31.12.2009 r.
Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu, spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie
określonych w § 2.
Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.
Celem projektu jest przygotowanie liderów lokalnych i lokalnych animatorów, wyposaŜenie ich
w kompetencje społeczne oraz wiedzę, tworzenie lokalnych grup i wspieranie grup juŜ istniejących.
W ramach projektu:
1) zostanie przeprowadzony cykl szkoleń „Szkoła Lokalnych Liderów” (trzy bloki szkoleniowe poświęcone:
pracy lidera w środowisku lokalnym, tworzeniu projektów i pozyskiwaniu środków, promocji organizacji);
2) będzie świadczone bezpłatne doradztwo w zakresie pozyskiwania środków, przygotowywania
projektów i wypełniania wniosków aplikacyjnych.

§2
Kryteria uczestnictwa w projekcie
Do udziału w projekcie będą kwalifikowane osoby, które:
1) mieszkają na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
2) angaŜują się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, planują lub deklarują podjęcie działań na
rzecz społeczności lokalnej („lokalni liderzy”),
bez względu na swój status społeczny i zawodowy, wiek, płeć czy doświadczenie.
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§3
Rekrutacja do udziału w projekcie
Rekrutacja jest wspierana akcją promocyjno – informacyjną prowadzoną na terenie powiatu.
Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem spotkań informacyjnych, ulotek, plakatów,
strony internetowej, artykułów prasowych.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) złoŜenie w siedzibie Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania (ul. Rybaki 3,
Czarnków) przez zainteresowanych formularza zgłoszenia;
2) weryfikacja kryteriów uczestnictwa w projekcie określonych § 2;
3) ustalenie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej;
4) podpisanie z uczestnikami umowy udziału w projekcie.
Liczba uczestników „Szkoły Lokalnych Liderów” jest ograniczona. W szkoleniach weźmie udział 30 osób.
Osoby spełniające kryteria udziału w projekcie, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną wpisane na listę
rezerwową.
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5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z uczestnictwa w projekcie osoba z listy rezerwowej
moŜe zostać włączona do projektu.
6. Z jednej organizacji w procesie rekrutacji mogą wziąć udział tylko dwie osoby.
7. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie: lipiec 2009 r. – wrzesień 2009 r.
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§4
Zasady organizacji „Szkoły Lokalnych Liderów”
Zajęcia w ramach „Szkoły Lokalnych Liderów” będą się odbywać zgodnie z poniŜszym harmonogramem:
11.09.-13.09.2009 r.
Blok I - praca lidera w środowisku lokalnym (3 dni, 16 godz.)
15.09.-16.09.2009 r.
Blok II - tworzenie projektów i pozyskiwanie środków (2 dni, 8 godz.)
22.09.2009 r.
Blok III - promocja organizacji (1 dzień, 8 godz.).
Blok I odbywać się będzie w trzech 10-osobowych grupach na terenie Czarnkowa, Trzcianki oraz
Wielenia.
Blok II odbywać się będzie w jednej 15-osobowej grupie na terenie Czarnkowa.
Blok III odbywać się będzie w jednej 15-osobowej grupie na terenie Czarnkowa.
Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w harmonogramie zajęć. O wszelkich zmianach uczestnicy będą kaŜdorazowo
informowani.

§5
Zasady organizacji doradztwa
1. Bezpłatne doradztwo świadczone będzie w siedzibie Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna
Grupa Działania, ul. Rybaki 3, Czarnków.
2. Doradztwo realizowane będzie zgodnie z grafikiem dyŜurów doradców, dwa razy w tygodniu, w godzinach
popołudniowych, przez 3 godziny, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu przez osoby zainteresowane
terminu spotkania.
3. Grafik dyŜurów doradców zostanie zamieszczony w siedzibie Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenia „BliŜej Siebie i Natury”, na stronie internetowej
www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl.
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§6
Zasady uczestnictwa w projekcie
Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
1) regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
2) potwierdzania uczestnictwa kaŜdorazowo na liście obecności własnoręcznym podpisem;
3) wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń, projektu oraz ankiet ewaluacyjnych.
W przypadku nieobecności uczestnika projektu na zajęciach, uczestnik zobowiązany jest
do niezwłocznego powiadomienia o przyczynie i terminie nieobecności.
Uczestnicy projektu wyraŜają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
realizacji i ewaluacji projektu. KaŜdy z uczestników projektu posiada prawo wglądu
do swoich danych oraz ich poprawiania. NiewyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uniemoŜliwia udział w projekcie.
Uczestnicy projektu wyraŜają zgodę na uczestnictwo w badaniach ankietowych, związanych
z realizacją projektu oraz badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu projektu.
§7
Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 23 lipca 2009 r.
Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania zastrzega sobie prawo do zmiany
regulaminu w trakcie trwania projektu.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
(ul. Rybak 3, Czarnków) oraz na stronie internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Do kwestii nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają wytyczne Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009- 2013.
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