Regulamin naboru uczestników do projektu
„Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”
Objaśnienie skrótów:
1. Projekt – Projekt „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”.
2. Lider projektu – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 1.
3. Partner – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach, ul.
Warszawska 19.
4. Uczestnik projektu – jednostka samorządu terytorialnego (szczebla gminnego, powiatowego lub
wojewódzkiego), na terenie której będzie przeprowadzony pilotażowy audyt zlecania zadań
publicznych.
5. JST – jednostka samorządu terytorialnego
6. AZZP – pilotażowy audyt zlecania zadań publicznych, którego przeprowadzenie jest przedmiotem
zadania projektowego.
7. Uodpp – Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§1
Ogólne informacje o projekcie
1. Projekt „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem” jest realizowany od 1 kwietnia 2014
roku przez Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Katowicach, ul. Mariacka 1, w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z siedzibą w Katowicach, ul.
Warszawska 19.
2. Biuro projektu mieści się w siedzibie Lidera projektu, tj. Ośrodek Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1. Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30. Wszelkich informacji na temat projektu
udziela koordynator projektu Ewa Pytasz pod nr telefonu 32 206 98 43, 253 84 09 w.23, kom.
601 48 58 58, adres mailowy: epytasz@frdl.org.pl.
3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj.
4. Okres realizacji projektu to 01.04.2014 r.– 31.01.2015 r.
5. Celem projektu jest zwiększenie efektywności zaspokajania potrzeb społeczności lokalnych,
poprzez społeczną kontrolę wydatkowania środków publicznych w trybie Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
6. W ramach projektu założono realizację następujących działań:
a. Wypracowanie wytycznych do przeprowadzenia pilotażowych AZZP w trybie Uodpp
w wybranych JST. Wytyczne będą obejmowały m. in. zestaw metod i technik
planowania i realizacji badania, zestaw obowiązkowych i fakultatywnych pytań
audytowych, wzór raportu z audytu oraz standard upowszechnienia wniosków
z audytów.
b. Realizacja pilotażowych AZZP w 16 wybranych JST różnych szczebli.
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c. Wypracowanie przez zespół ekspertów na podstawie wniosków z 16 pilotażowych
audytów oraz dostępnych danych wtórnych – finalnego standardu AZZP w trybie
Uodpp w dwóch wersjach: badanie efektywności zlecania zadań i skutecznych
mechanizmów kontroli przez samorząd (wariant alfa) oraz badanie efektywnej kontroli
uregulowań wewnętrznych i praktyki ich stosowania przez organizacje III sektora
(wariant beta).
d. Realizacja 16 regionalnych seminariów upowszechniających wypracowane standardy
(w formie jednodniowych szkoleń), w których łącznie uczestniczyć będzie 320 osób,
reprezentujących JST i organizacje pozarządowe.
e. Rekrutacja 16 uczestników instytucjonalnych (8 JST i 8 organizacji pozarządowych) z
terenu całego kraju do samodzielnego przeprowadzenia audytu we własnej gminie,
powiecie lub województwie. Reprezentanci instytucji realizujących to zadanie wezmą
udział w dwudniowym szkoleniu warsztatowym na temat metod i technik
przeprowadzania audytów oraz otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów.
f. Opracowanie, w wersji elektronicznej, poradnika zawierającego opis złych i dobrych
praktyk w zakresie zlecania zadań oraz kontroli wydatkowania środków i jego
dystrybucja.
7. Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, na podstawie umowy nr E1/1391, zawartej przez Fundację im. Stefana
Batorego z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu Obywatele dla
Demokracji.
8. Wszystkie działania realizowane w projekcie są bezpłatne dla JST i żadne opłaty z tytułu
realizacji projektu nie będą pobierane od uczestników projektu.
§2
Przedmiot regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest nabór uczestników do przeprowadzenia
pilotażowych AZZP, wskazanych w §1 pkt. 6b niniejszego regulaminu.
2. W każdej JST, która zgłosi się do projektu i zostanie wybrana przez komisję rekrutacyjną,
zrealizowany zostanie zewnętrzny audyt zlecania zadań publicznych w trybie Uodpp.
3. Każdy audyt będzie przeprowadzany przez dwuosobowy zespół, składający się z eksperta
oraz jego asystenta w oparciu o opracowane w ramach projektu wytyczne (narzędzie
audytowe).
4. Termin realizacji audytów zostanie uzgodniony z każdą JST i będzie się odbywał między
1.09.2014 r. – 20.12.2014 r.
5. Planowane metody audytowe to, m. in.: desk reaserch (analiza uchwał, regulaminów,
zarządzeń, ogłoszeń konkursowych), wywiady z pracownikami urzędu, wywiady indywidualne
i grupowe z przedstawicielami lokalnych i regionalnych organizacji trzeciego sektora, analiza
materiałów prasowych oraz materiałów z przeprowadzanych w trybie Uodpp konsultacji
społecznych i inne.
6. Audyty będą koncentrowały się, m. in. na: przejrzystości przeprowadzania konkursów,
przyznawaniu i rozliczaniu dotacji na podstawie obiektywnych kryteriów, stosowanych
mechanizmów kontroli i pomiaru efektywności.
7. Każdy przeprowadzony audyt zakończy się sporządzeniem przez zespół audytowy (ekspert
i asystent eksperta) raportu, który będzie udostępniony JST oraz organizacjom
pozarządowym, biorącym udział w działaniach audytowych.
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8. Realizacja audytów będzie miała charakter pilotażowy, a raporty końcowe posłużą m. in. do
udoskonalenia narzędzia badawczego, które w późniejszym etapie projektu zostanie
udostępnione wszystkim zainteresowanym JST oraz organizacjom pozarządowym i pozwoli
im na samodzielną weryfikację lokalnych i regionalnych procedur oraz praktyk w zakresie
zlecania zadań publicznych w trybie Uodpp.

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie może wziąć udział każda JST szczebla gminnego, powiatowego lub
wojewódzkiego, która zleca zadania publiczne w trybie Uodpp.
2. Przewidziana liczba uczestników projektu to 16 JST, zgodnie z założeniem, że pilotażowym
AZZP zostanie objęte po jednej JST z każdego województwa.
3. W projekcie zaplanowano, iż AZZP zostanie przeprowadzony w 13 gminach, 2 powiatach
ziemskich oraz 1 województwie, z czego 12 JST zostanie wybranych spośród otrzymanych
zgłoszeń, a 4 będą wylosowane przez Lidera projektu w celu przetestowania modelu realizacji
audytu w przypadku braku inicjatywy ze strony JST.
§4
Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans. Lider projektu
2.

3.
4.

5.

6.

zakłada równy dostęp do projektu dla JST znajdujących się w grupie potencjalnych
uczestników projektu (gmin, powiatów i województw).
Zainteresowane uczestnictwem w projekcie JST, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego,
mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu. Regulamin oraz
formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej realizatora projektu, partnera oraz
w biurze projektu.
Nabór JST do projektu będzie prowadzony w okresie 10.06.2014 – 08.08.2014 r. przez
Lidera projektu.
Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym
(załącznik nr 1 do regulaminu), opatrzone datą, pieczęcią urzędu i podpisem osoby
upoważnionej do podejmowania decyzji w sprawie uczestnictwa JST w tego typu
przedsięwzięciach.
Wypełniony formularz uczestnictwa należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą
elektroniczną w postaci skanu oraz/lub tradycyjną pocztą (listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru) na adres Lidera projektu (Ośrodek Kształcenia Samorządu
Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 1), nie później
niż do 08.08.2014 r. Za termin dokonania zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia w siedzibie
Lidera projektu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Złożone formularze zgłoszeniowe zostaną zweryfikowane pod względem formalnym,
a zainteresowane JST będą niezwłocznie informowane o ewentualnej konieczności
poprawienia lub uzupełnienia formularza.
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7. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem JST do
udziału w projekcie.
8. Wyboru uczestników projektu na podstawie analizy formularza zgłoszeniowego dokona,
w ciągu 3 dni od zakończenia rekrutacji, komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą
przedstawiciele Lidera projektu i Partnera, którzy wezmą pod uwagę położenie geograficzne
JST oraz jej szczebel (gminny, powiatowy, wojewódzki). Jeżeli z jednego województwa zgłosi
się więcej niż 1 JST tego samego szczebla (gmina lub powiat), to o zakwalifikowaniu do
projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń
zostanie utworzona lista rezerwowa
9. O wynikach rekrutacji wszystkie biorące udział w naborze JST powiadomione zostaną
telefonicznie, natomiast JST, które zostaną wybrane do projektu dodatkowo otrzymają
potwierdzenie uczestnictwa drogą pisemną (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).
Lista uczestników zostanie zamieszczona także na stronie internetowej realizatora projektu.
10. Od decyzji komisji rekrutacyjnej nie przysługuje JST odwołanie.
§5
Warunki rezygnacji z udziału w projekcie
1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do
dwóch tygodni przed rozpoczęciem przeprowadzania AZZP, czyli do 18 sierpnia 2014 r.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie należy niezwłocznie poinformować Lidera
projektu o takim zamiarze na piśmie, z jednoczesnym podaniem przyczyn rezygnacji.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu kolejne JST będą rekrutowane z listy rezerwowej
lub w razie jej wyczerpania zostanie ogłoszona dodatkowa rekrutacja w tych województwach,
z których nastąpiła rezygnacja.
§6
Postanowienia końcowe
1. Lider projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na dobro realizowanego projektu, a także
w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. Sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu, a nie uregulowane niniejszym
regulaminem, są rozstrzygane przez Lidera projektu.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu naboru uczestników do projektu
„Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
UWAGA: Wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowe
Dane instytucji:

Nazwa JST:

Województwo:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres:

Ulica i numer:
Telefon:
Adres e-mail:

Rodzaj jednostki samorządu
terytorialnego
(należy zaznaczyć tylko w
przypadku gmin)

Wiejska
Wiejsko-miejska
Miejska
Miasto na prawach powiatu

Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko:
Nazwa stanowiska:
Stanowisko służbowe:

Jednostka organizacyjna:
Telefon:

Dane kontaktowe:

Adres e-mail:

Zgłaszamy udział w projekcie „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”, finansowanym z funduszy EOG
w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” i oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Regulaminem naboru
uczestników do projektu” oraz akceptujemy jego zapisy.

Podpis wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka lub osoby upoważnionej do podejmowania decyzji o udziale w
projekcie
………………………………………………

…………………………………
Miejscowość, data

pieczęć
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