ECORYS Polska Sp. z o.o.

Warszawa, 09.10.2015 r.

ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH SIECIUJĄCYCH
BENEFICJENTÓW FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
GRANTU BLOKOWEGO SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
§1
Postanowienia ogólne

1. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy to program realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
2. Operatorem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk.
3. Program jest realizowany w okresie od 13 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2015 roku na terenie
Polski.
4. Grupą docelową Funduszu dla Organizacji Pozarządowych są organizacje pozarządowe posiadające
osobowość prawną, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji
wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku, których fundatorem, członkiem bądź
założycielem nie jest podmiot działający w celu osiągnięcia zysku, jednostka samorządu terytorialnego,
jednostka sektora finansów publicznych, lub partia polityczna.
5. Spotkania sieciujące to działania organizowane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Grupą docelową spotkań sieciujących są przedstawiciele organizacji pozarządowych (Beneficjentów),
które otrzymały dofinansowanie w ramach niniejszego Funduszu.
6. Nadzór nad realizacją programu należy do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

§2
Słownik pojęć

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Operator/Organizator – firma ECORYS Polska Sp. z o.o.
b) Uczestnik spotkań – osoba zakwalifikowana do udziału w spotkaniach sieciujących, zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, wymienionymi w § 5
c) Mini-projekt – inicjatywa opracowana i realizowana przez uczestników spotkań
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d)

FOP - Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

e)

GB SPPW – Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

f)

NGO - organizacja pozarządowa

§3
Opis i cele spotkań sieciujących

1. Spotkania sieciujące to dwudniowe warsztaty przeznaczone dla Beneficjentów Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych GB SPPW, czyli dla przedstawicieli organizacji, które otrzymały
dofinansowanie w ramach FOP i realizowały projekty.
2. W jednym ze spotkań może wziąć udział maksymalnie 12 osób.
3. Celem spotkań sieciujących jest wymiana wspólnych doświadczeń dotyczących zrealizowanych
projektów oraz działań podejmowanych przez organizacje w ramach danego obszaru tematycznego
FOP.
4. Spotkania sieciujące poświęcone będą następującym tematom (obszarom tematycznym):
a)

edukacja i aktywizacja obywatelska dzieci i młodzieży oraz rozwój samorządności uczniowskiej;

b)

aktywizacja obywatelska seniorów;

c)

rozwijanie postaw i kompetencji liderskich oraz wsparcie dla liderów środowisk i społeczności
lokalnych;

d) monitoring i ocena jakości działań administracji publicznej na poziomie centralnym, regionalnym i
lokalnym oraz audyt społeczny;
e)

poradnictwo obywatelskie i konsumenckie;

f)

wypracowywanie i upowszechnienie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej np.
promowanie konsultacji społecznych, technik organizowania debat, referendów, petycji, składanie
inicjatyw ustawodawczych, promocja debaty publicznej, budowania mechanizmów partycypacji;

g)

działania obywatelskich w obszarze zdrowia np. prawa pacjentów, monitoring placówek
medycznych.

5. Efektem spotkań sieciujących, oprócz wymiany know-how i zacieśnienia współpracy między
Beneficjentami, będzie możliwość realizacji wspólnej inicjatywy, mini-projektu w ramach wybranego
obszaru tematycznego (zgodnego z celami FOP), które całkowicie sfinansowane zostanie ze środków
Funduszu do kwoty 50 000,00 PLN.
6. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
7. Uczestnicy spotkań będą mieli zapewniony:
a)

nocleg (w sytuacji gdy uczestnik dojeżdża powyżej 100 km może rozliczyć 1 dodatkowy nocleg, czyli
w sumie 2 noclegi)

b)

całodzienne wyżywienie

c)

materiały szkoleniowe

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej
2

d) zwrot kosztów podróży (do 100,00 PLN brutto).
§4
Opis wspólnych inicjatyw

1. Zgodnie z §3, pkt. 4 Regulaminu, w ramach każdego ze spotkań sieciujących uczestnicy będę mieli
możliwość opracowania i zrealizowania 1 wspólnej inicjatywy (mini-projektu), która będzie mogła być
w pełni dofinansowana do kwoty 50 000,00 PLN (1 spotkanie = 1 dofinansowana inicjatywa/miniprojekt).
2. Każdy z dofinansowanych mini-projektów będzie musiał zakończyć się do dnia 20 listopada 2015 r.
3. Mini projekty będą realizowane i rozliczane finansowo na podstawie umowy o współpracy z
Operatorem.
4. Koszty podlegające dofinansowaniu w ramach mini-projektów muszą spełniać poniższe kryteria:
a)

są bezpośrednio związane z realizowanym mini-projektem i są niezbędne dla jego właściwego
przygotowania i realizacji,

b) są uwzględnione w budżecie mini-projektu,
c)

są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

d) są ponoszone celowo, rzetelnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami Funduszu
dla Organizacji Pozarządowych w tym zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w
zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których
nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
e)

zostały poniesione w okresie uprawnionym/kwalifikowanym (nie wcześniej niż dzień podjęcia
decyzji o przyznaniu dofinansowania i nie później niż do dnia 20 listopada 2015 r.),

f)

są poparte właściwymi dowodami księgowymi.

5. Koszty podlegające dofinansowaniu to koszty wynikające ze specyfiki dofinansowanych miniprojektów, które są niezbędne do ich realizacji.
6. Do wydatków, które w ramach mini-projektów nie mogą być finansowane należą wydatki nie
odnoszące się jednoznacznie do projektu, w tym m. in.
a)

podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);

b) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
c)

zakup sprzętu i wyposażenia;

d) koszty remontu i adaptacji pomieszczeń;
e)

zakup środków trwałych;

f)

pieniężne i rzeczowe nagrody znacznej wartości dla uczestników konkursów i zawodów
organizowanych w ramach mini-projektu (dopuszczalne są tylko nagrody symboliczne, o wartości
jednostkowej nie przekraczającej 200,00 PLN);

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej
3

g)

amortyzacja;

h) leasing;
i)

rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

j)

odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

k)

koszty kar, grzywien, mandatów;

l)

koszty procesów sądowych;

m) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się
realizacją zadania;
n) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
o) zakup napojów alkoholowych;
p) koszty usług medycznych.
7.

Z realizacji każdej wspólnej inicjatywy nakręcony zostanie film, który pokazany zostanie na
konferencji zamykającej Grant Blokowy, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. na Stadionie
Narodowym w Warszawie.
§5
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja będzie skierowana do wszystkich Beneficjentów Funduszu dla Organizacji Pozarządowych,
czyli do przedstawicieli organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach FOP i realizowały
projekty.
2. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 9 października 2015 r. i potrwa do momentu zrekrutowania chętnych
osób na poszczególne spotkania (nie więcej niż 12 osób na każde ze spotkań), jednak nie później niż do
dnia poprzedzającego dane spotkanie.
3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniach sieciujących odbywa się poprzez wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego.
4. Każda z organizacji może zgłosić 1 przedstawiciela. W przypadku wolnych miejsc – maksymalnie 2
przedstawicieli.
5. Każdy uczestnik może wziąć udział w 1 spotkaniu sieciującym. W przypadku wolnych miejsc –
maksymalnie w 2 spotkaniach. W Formularzu zgłoszeniowym należy wpisać temat priorytetowy i
temat rezerwowy. Prawo do udziału w drugim spotkaniu (temat rezerwowy) będzie tylko w sytuacji
wolnej liczby miejsc.
6. Formularz zgłoszeniowy, o których mowa w pkt. 3, dostępny jest na stronie www.swissgrant.pl oraz
przesłany zostanie do Beneficjentów FOP za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy (skan) należy przesłać na adres:
a)

marlena.brudnicka@ecorys.pl - dla miast: Kraków 16-17.10.2015, Łódź 17-18.10.2015, Kielce 2223.10.2015, Poznań 23-24.10.2015, Wrocław 24-25.10.2015, Olsztyn 28-29.10.2015,
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b)

maria.lewandowska@ecorys.pl - dla miast: Toruń 23-24.10.2015, Lublin 17-18.10.2015, Łódź 2223.10.2015, Warszawa 16-17.10.2015, Gorzów Wielkopolski 24-25.10.2015, Katowice 2829.10.2015.

8. Formularz zgłoszeniowy w oryginale należy również dostarczyć pocztą lub osobiście do Biura
Operatora:
ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Solec 38 lok. 105
00-394 Warszawa
z dopiskiem „Spotkania sieciujące FOP”
9. Decyzję o zakwalifikowaniu się przedstawicieli Beneficjentów FOP do udziału w spotkaniach
sieciujących podejmuje Operator na podstawie kolejności zgłoszeń.
10. Informację o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniach uczestnicy otrzymają drogą mailową.

§7
Rezygnacja z udziału w spotkaniach

1. Rezygnacja z udziału w spotkaniach sieciujących możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach.
2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika w
momencie rekrutacji.
3. Operator zastrzega sobie prawo do skreślenia danej osoby z listy uczestników spotkań w szczególnie
rażących przypadkach naruszenia przez nią niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy
uczestników podejmuje w takim przypadku Operator po otrzymaniu i weryfikacji informacji
dotyczących naruszenia regulaminu.

§8
Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Operatora.
2. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu w oparciu o stosowne dokumenty programowe
dotyczące wdrażania Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy należy do Operatora.
3. Operator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie, o których Uczestnicy spotkań
zostaną niezwłocznie poinformowani. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod
rygorem jego nieważności.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 9 października 2015 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia
2015 roku.
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5. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji spotkań sieciujących w razie rozwiązania
umowy o wdrażanie FOP z Krajową Instytucją Koordynującą.
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