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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz BudŜet Państwa 

REGULAMIN  
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „LOKALNY KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ” 

nr POKL.07.02.02-20-054/11 
 

TEKST UJEDNOLICONY 
po zmianach wprowadzonych aneksem nr 2 z dnia 4.01.2012 r. 

 
§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w  Projekcie „Lokalny Klaster 
Ekonomii Społecznej”, zwanego dalej „Projektem”. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 
ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej.  

3. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju 
Terytorialnego z siedzibą w Kleosinie (Fundacja EFORT), na podstawie umowy nr UDA-
POKL.07.02.02-20-054/11-00 zawartej w dn. 19.09.2011r. z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Podlaskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO KL. 

4. Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2011r. – 31.01.2013r. 
5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 
§ 2 

SŁOWNIK POJĘĆ 
 

1. Beneficjent/Realizator Projektu/Wnioskodawca – Europejska Fundacja Odnowy  
i Rozwoju Terytorialnego (EFORT). 

2. Instytucja Pośrednicząca (I stopnia) – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 
3. Beneficjent Ostateczny(BO)/Uczestnik/Członek grupy docelowej – zakwalifikowane 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie podmioty ekonomii społecznej 
oraz jej bliŜsze i dalsze otoczenie z terenów powiatu białostockiego i sokólskiego oraz osoby 
zagroŜone wykluczeniem społecznym zgłaszające z własnej inicjatywy chęć udziału  
w projekcie.   

4. UE – Unia Europejska. 
5. EFS – Europejski Fundusz Społeczny. 
6. Projekt – PROJEKT „Lokalny klaster ekonomii społecznej”. 
7. PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 
8. Strona internetowa Wnioskodawcy/projektu – www.efort.pl/www.klaster-es.efort.pl 
9. Biuro Projektu – siedziba Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego, 16-001 

Kleosin, ul. Zambrowska 18, tel./fax. 85 663 16 93. 
10. Wykluczenie społeczne – brak lub ograniczenie moŜliwości uczestnictwa, wpływania  

i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne 
dla wszystkich, w szczególności dla osób ubogich i zamieszkujących obszary wiejskie.   

11. Osoba zagroŜona wykluczeniem społecznym – to osoba korzystająca lub mogąca 
korzystać z pomocy społecznej z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. 
zm.), tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 
cięŜkiej choroby (zwłaszcza choroby psychicznej) przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony 
ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy 
uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w 
przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej, a ponadto  
imigranci i osoby opuszczające placówki opieki zdrowotnej lub zakłady karne oraz osoby 
postrzegane w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako 
pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo, np. ze względu na miejsce 
zamieszkania na terenie wiejskim, niskie kwalifikacje, płeć, wiek, sprawowanie opieki nad 
dzieckiem lub osobą starszą, niepełnosprawną. 
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12. Podmioty ekonomii społecznej: 
- organizacje pozarządowe, 
- spółdzielnie pracy, 
- spółdzielnie inwalidów i niewidomych,  
- spółdzielnie socjalne, 
- Centra Integracji Społecznej,   
- Kluby Integracji Społecznej,  
- Zakłady Aktywności Zawodowej,  
- Warsztaty Terapii Zajęciowej,  
Oraz podmioty wymienione w art.3. ust.3 ustawy o poŜytku publicznym i wolontariacie:  
„- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego,  
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
- spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na 
podstawie przepisów ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie,  
które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację 
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”  

 
§ 3 

CELE I ZAŁOśENIA PROJEKTU 
 

1. Celem ogólnym Projektu jest wzrost konkurencyjności lokalnego sektora ekonomii 
społecznej. 

2. Cele szczegółowe Projektu: promocja powiązań sieciowych kooperacyjnych w sektorze 
przedsiębiorczości społecznej; profesjonalizacja działań podmiotów ekonomii społecznej i ich 
otoczenia; aktywizacja osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym w ramach instytucji 
ekonomii społecznej. 

3. Projekt zakłada utworzenie dwóch inicjatyw klastrowych – pierwsza obejmie swoim zasięgiem 
powiat sokólski i związana będzie z rozwojem turystyki kulturowej na bazie Szlaku 
Tatarskiego. Druga inicjatywa klastrowa obejmie zasięgiem powiat białostocki i związana 
będzie z obsługą turystyki przyrodniczej na bazie Puszczy Knyszyńskiej i Doliny Narwi. 

 
§ 4 

ZAKRES WSPARCIA 
 

Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 
1. Szkolenie „Ekonomizacja III sektora” – szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych – 

16 osobowa grupa, 48 godzin szkoleniowych, szkolenie z noclegiem i wyŜywieniem; 
2. Szkolenie „ABC ekonomii społecznej” – szkolenie skierowane do osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym – dwie 16 osobowe grupy po 32 godziny szkoleniowe, szkolenie  
z noclegiem i wyŜywieniem; 

3. Kurs brokerów sieciowych ekonomii społecznej – szkolenie skierowane do lokalnych kadr, 
osób fizycznych – 16 uczestników szkolenia, 48 godzin szkoleniowych, szkolenie z noclegiem 
i wyŜywieniem;  

4. Centra Animacji Przedsiębiorczości Społecznej – 2 punkty powstałe na terenie powiatu 
białostockiego i sokólskiego, pełniące funkcje brokerów sieciowych powstających klastrów,  
w których świadczone będą usługi udzielania bezpłatnych porad w zakresie marketingu, 
księgowości i prawa; 

5. Warsztaty „Dyfuzja przedsiębiorczości społecznej” – warsztaty skierowane do 
przedsiębiorców, władz lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej, osób fizycznych, 2 grupy 
po 20 osób, 4 sesje warsztatowe dla kaŜdej grupy, warsztaty stacjonarne. 

 
§ 5 

ORGANIZACJA WSPARCIA 
 

1. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w ramach 
wskazanych zadań. 
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2. KaŜdy z Uczestników Projektu uzyskuje bezpłatnie:  
− materiały promocyjne tj.: notatniki, długopisy oraz teczki/aktówki na materiały 

szkoleniowe, 
− zakwaterowanie/wyŜywienie/poczęstunek podczas szkoleń, warsztatów, etc. 
− wsparcie w postaci usług szkoleniowych i doradczych, 
− materiały szkoleniowe. 

§ 6 
REKRUTACJA 

 
1. W Projekcie mogą uczestniczyć podmioty ekonomii społecznej oraz jej bliŜszego i dalszego 

otoczenia z terenu powiatów białostockiego i sokólskiego, jak równieŜ zagroŜone 
wykluczeniem społecznym osoby fizyczne, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć otrzymania 
wsparcia w postaci usług szkoleniowych i doradczych. 

2. Łącznie wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 104 osoby (co najmniej 62 kobiety),  
w tym co najmniej 42 osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym. 

3. Rekrutacja będzie trwała cyklicznie przed kaŜdą formą wsparcia, terminy kaŜdorazowo będą 
podawane na stronie internetowej projektu i w informacjach o danych 
szkoleniach/warsztatach, przebiegać będzie poprzez wpływ i rejestrację deklaracji udziału w 
projekcie (zgłoszeń), które następnie podane będą ocenie poprzez pryzmat następującej 
hierarchii kryteriów rekrutacyjnych: 
− w przypadku osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym – 1. miejsce zamieszkania na 

obszarze wiejskim; 2. zadeklarowany udział w co najmniej dwóch zadaniach projektu; 3. 
kolejność zgłoszeń; 

− w przypadku reprezentantów podmiotów i otoczenia ekonomii społecznej – 1. 
zadeklarowana chęć udziału w co najmniej dwóch zadaniach projektu; 2. doświadczenie; 
3. kolejność zgłoszeń. 

4. Informacja o decyzji rekrutacyjnej będzie dostępna w Biurze Projektu po przeprowadzeniu 
procesu kwalifikacji Uczestników, o decyzji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie 
lub poprzez pocztę elektroniczną.  

5. Zakwalifikowany uczestnik zobowiązany będzie uzupełnić pozostałe dokumenty aplikacyjne 
(deklaracja uczestnictwa, wyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, regulamin 
udziału w projekcie, oświadczenie o spełnieniu kryteriów) udostępnione przez biuro projektu i 
dostarczyć je do biura w ustalonym terminie. 

 
§ 7 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 
 

1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie.  
2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do obecności na zajęciach i formach wsparcia na 

które został zarejestrowany w ramach Projektu. 
3. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście 

obecności własnoręcznym podpisem.  
4. Beneficjent ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej 80% wymiaru godzinowego zajęć. 
5. Nieusprawiedliwiona waŜnymi przyczynami nieobecność uczestnika na zajęciach w wymiarze 

większym niŜ 20% wymiaru godzinowego tych zajęć, oznacza, co do zasady, rezygnację z 
uczestnictwa w Projekcie i utratę statusu Uczestnika Projektu w rozumieniu niniejszego 
Regulaminu. 

6. Realizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Beneficjenta Ostatecznego 
spowodowane chorobą lub waŜnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga 
telefonicznego zawiadomienia Koordynatora Projektu najpóźniej na 1 dzień przed planowaną 
formą wsparcia i dostarczenia zwolnienia lekarskiego/złoŜenia pisemnego oświadczenia o 
przyczynach nieobecności.  

7. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do wypełnienia w trakcie trwania Projektu ankiet 
oceniających zakres merytoryczny zajęć, a takŜe ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu zajęć 
oraz całości Projektu.  

8. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do korzystania z porad ekspertów świadczonych w 
Centrach Animacji Przedsiębiorczości Społecznej utworzonych w ramach projektu. 

9. Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu -  dokumentacji szkoleń karty pracy 
trenerów i doradców, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach 
Projektu. 
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§ 8 
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników 

Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.  
2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się 

utworzenie listy rezerwowej uczestników.  
3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób 

zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej, która spełnia 
kryteria i zgłosiła chęć udziału w projekcie najwcześniej z osób pozostałych z listy 
rezerwowej.  

4. Za równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Projekcie i utratą statusu Uczestnika 
Projektu w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się równieŜ dostarczenie do Biura 
Projektu pisemnego wniosku o skreślenie z listy Uczestników Projektu podpisanego przez 
Uczestnika Projektu lub stwierdzenie przez Kierownika projektu wystąpienia powaŜnych 
okoliczności uniemoŜliwiających udział w zajęciach. 

5. W przypadku nieuzasadnionej i późnej rezygnacji z udziału w szkoleniu Beneficjent 
Ostateczny jest zobowiązany zwrócić koszty organizacji poszczególnych form wsparcia, na 
które został zakwalifikowany. 

 
§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz  przez BudŜet Państwa. 

2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.  
3. Brak aktywnego uczestnictwa w projekcie będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników 

zgodnie z postanowieniami § 8.  
4. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Kierownika 

Projektu w porozumieniu z Zarządem Europejskiej Fundacji Odnowy i Rozwoju 
Terytorialnego. 

5. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie” naleŜy do Europejskiej 
Fundacji Odnowy i Rozwoju Terytorialnego w oparciu o stosowne dokumenty programowe 
znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz stronach Instytucji 
Pośredniczącej a takŜe wewnętrzne dokumenty Wnioskodawcy. 

6. Fundacja EFORT zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym 
niezwłocznie poinformuje zainteresowanych. 

 
 

Oświadczam, iŜ powyŜszy regulamin jest mi znany 
i zobowiązuję się do ścisłego jego przestrzegania. 

 
 
 
 

………………………………………    …………………………………………………… 
(Miejscowość, data)       (Czytelny podpis) 

 

 

Zatwierdzam dn. 20.12.2011r. 

 

 

…………………………………………………………………….. 


