
 
 

 

 

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie  
„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” 
Liderów Inicjatyw Społecznych w ramach zadania „Usługi animacji lokalnej” 

 

§1  

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady uczestnictwa w Projekcie Liderów Inicjatyw 

Społecznych w ramach zadania „Usługi animacji lokalnej”. Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Region 
Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”, typ projektów A: (działania 
wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii 
społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej). 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Priorytetu IX „Region Spójny 
Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. 

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej i 
wzmocnienie potencjału Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) subregionu tarnowskiego 
poprzez kompleksowe wsparcie dla tego sektora w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2019 r. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 
5. Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest 

realizowany w partnerstwie przez: 
a. Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – Lider, 
b. Fundację Rozwoju Regionu Rabka – Partner, 
c. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych – Partner, 
d. Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego – Partner, 
e. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus – Partner. 

6. Partnerem odpowiedzialnym na zadanie „Usługi animacji lokalnej” jest Fundacja Miejsc i Ludzi 
Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków.  

7. Partnerem wiodącym, który uczestniczy w realizacji działania „Usługi animacji lokalnej” na 
terenie Subregionu Tarnowskiego jest Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie 
Schody 3, 33-100 Tarnów. 
 

§ 2. 
Definicje związane z Projektem 

1. Beneficjent – Lider lub Partner realizujący Projekt. 
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) - 

przyjęty Uchwałą nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015r. w 
sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

3. Instytucja Zarządzająca RPO WM (IZ RPO WM) – Zarząd Województwa Małopolskiego. 
4. Instytucja Pośrednicząca RPO WM (IP) – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 
5. Komitet Sterujący – organ w Projekcie uprawniony do podejmowania kluczowych decyzji. 
6. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) – podmiot lub partnerstwo posiadający 

akredytację, świadczący komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej 
wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES).  

7. Uczestnik projektu (UP) – Lider Inicjatyw Społecznych (LIS), osoba fizyczna zaangażowana lub/i 
zainteresowana inicjatywami ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych, spełniające 



 
 

 

 

 

 

 

kryteria udziału we wsparciu w ramach Projektu, która podpisała Deklarację uczestnictwa w 
Projekcie.  

8. Rola LIS – udział w cyklu szkoleniowym i doradztwie dla LIS oraz udział w charakterze 
wolontariusza  
w realizacji inicjatyw na poziomie lokalnym, tj. w tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi 
ekonomii społecznej lub/i budowanie partnerstw rozwojowych lub/i dialog obywatelski lub/i 
planowanie strategiczne na poziomie lokalnym. 

9. Odbiorcy wsparcia animacyjnego - społeczności lokalne, jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) i ich przedstawiciele, instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej i ich 
przedstawiciele, przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej (PES) i ich przedstawiciele. 

10. Umowa UP – Umowa wsparcia dla Uczestnika Projektu. 
11.  Porozumienie – porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. 

 
§ 3 

Uprawnieni do udziału w Projekcie w roli Liderów Inicjatyw Społecznych 
1. Uczestnikiem Projektu uprawnionym do udziału w roli LIS jest osoba fizyczna spełniająca 

następujące kryteria: 

 zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub uczy się i/lub pracuje na terenie 
powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski w województwie 
małopolskim, 

 jest zainteresowana podniesieniem wiedzy i umiejętności w zakresie animacji, 
inicjowania i prowadzenia inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, 

 jest zainteresowana angażowaniem się w charakterze Wolontariusza jako Lider 
Inicjatyw Społecznych na poziomie lokalnym w tworzenie środowiska przyjaznego 
rozwojowi ekonomii społecznej lub/i budowanie partnerstw rozwojowych lub/i dialog 
obywatelski lub/i planowanie strategiczne. 

2. Ocena kandydatów odbędzie się na podstawie następujących kryteriów: 
a) obowiązkowych kryteriów kwalifikacyjnych (wymóg konieczny opisany w pkt 1), 
b) dodatkowych kryteriów podlegających ocenie, którymi są:  

 zamieszkanie na terenach wiejskich - osoba, która zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego) i/lub uczy się i/lub pracuje na terenach wiejskich otrzymuje + 5 pkt, 

 rekomendacje nt. współpracy z PES/JST - osoba, która dostarczy rekomendacje nt. 
współpracy z PES lub JST w zakresie rozwoju lokalnej ekonomii społecznej otrzyma 
odpowiednio: + 5 pkt za 1-3 rekomendacji, + 7 pkt za 4-10 rekomendacji, + 9 pkt 
powyżej 10 rekomendacji. 
 

§ 4 

Cel, zakres i formy udziału w Projekcie LIS 
1. Zadanie „Usługi animacji lokalnej” świadczone będą zgodnie ze Standardami Ośrodków 

Wsparcia Ekonomii Społecznej1 (opis dostępny na stronie www.pozytek.gov.pl). Celem 
animacji jest rozwój ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych, grupach inicjatywnych 
i partnerstwach.  

2. Udział LIS w Projekcie wpisuje się w Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, 
gdzie jako ważne zadanie OWES określono wyszukiwanie, przygotowanie i wspieranie 
lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym 
środowisku. 

                                                           
1
 Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej to przyjęty uchwałą nr 3 Komitetu Akredytacyjnego z dnia 22 września 2014 r. 

wystandaryzowany zestaw wytycznych dotyczących usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (dalej OWES) 

stosowany w procesie akredytacji.   

http://www.pozytek.gov.pl/


 
 

 

 

 

 

 

3. LIS uczestniczą w Projekcie jako: 
a) Odbiorcy wsparcia – korzystający ze wsparcia szkoleniowo-doradczego po podpisaniu 

Umowy udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego (Załącznik 4 do Regulaminu) ;  
b) Wolontariusze – angażując się na poziomie lokalnym w tworzenie środowiska 

przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej lub/i budowanie partnerstw rozwojowych 
lub/i dialog obywatelski lub/i planowanie strategiczne w wymiarze 30 h, po podpisaniu 
Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych (Załącznik nr 5). 

4. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla LIS odbywać się będzie poprzez: 
a) cykl szkoleniowy w wymiarze 40 h, realizowany w ramach 2 spotkań szkoleniowych: 

szkolenia 3-dniowego połączonego z wizytą studyjną (24 h szkoleniowe) i szkolenia 2-
dniowego (16 h szkoleniowych), zgodne z poniższym zestawieniem: 

 
SZKOLENIE 3-dniowe połączone z wizytą studyjną 

Zakres tematyczny Liczba h Metody pracy 

Wprowadzenie dotyczące  ekonomii społecznej. 
Rola i dobre praktyki animacji społeczności lokalnej w tworzeniu 
środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej. 

6 Wykład, warsztat 

Kompetencje Lidera 4 
Wykład, warsztat 
 

Diagnoza środowiska lokalnego. 
Aktywizacja przy wykorzystaniu lokalnych zasobów środowiska, m.in. 
ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, questing 

8 
Wykład, warsztat 
 

Dobry przykład współpracy PES/PS z lokalnym partnerstwem 6 Wizyta studyjna 

SZKOLENIE 2-dniowe 

Wypracowanie planu animacji lokalnej. 
Narzędzia animacji. 
Planowanie działań związanych z tworzeniem środowiska przyjaznego 
rozwojowi ekonomii społecznej na poziomie lokalnym. 

16 
Wykład, dyskusja, 
warsztat 

 
b) Konsultacje i doradztwo w wymiarze ok. 2 h/LIS z zakresu objętego cyklem 

szkoleniowym. 
5. Każdy z LIS otrzyma materiały szkoleniowe. Podczas trwania cyklu szkoleniowego każdemu 

uczestnikowi  zostanie zapewniony catering. 
6. Wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz opiekę merytoryczną dla LIS dostarczą osoby spełniające 

wymogi Standardów OWES dla Animatora. 
 

§ 5 

Proces rekrutacji 
1. Rekrutacja Odbiorców wsparcia animacyjnego w subregionie tarnowskim prowadzona będzie 

przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, ul. Dolnych Młynów 7/6 31-124 Kraków.  
2. Informacja o procedurze oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w siedzibie Fundacji 

Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundacji  im. Hetmana Jana Tarnowskiego i na www Projektu. 
3. W trakcie trwania Projektu odbędą się 2 nabory kandydatów na LIS - w 2016 i w 2017 r. 

Każdorazowo zrekrutowanych zostanie ok. 15 osób. Przyjmowanie zgłoszeń będzie trwało 
każdorazowo przez okres minimum 7 dni kalendarzowych. Terminy rozpoczęcia i zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń będą podawane na stronie internetowej Projektu oraz wywieszone w 
Fundacjach, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu.  

4. Kandydaci/-tki na LIS składają następujące dokumenty rekrutacyjne: 
a) Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik nr 1), 
b) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów dodatkowych (Załącznik nr 2). 



 
 

 

 

 

 

 

5. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne, podpisane czytelnie w wyznaczonym miejscu, kandydaci 
na LIS z subregionu tarnowskiego składają osobiście/przez pełnomocnika lub za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej w miejscu wymienionym w pkt 1. Za termin złożenia dokumentacji 
rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu.  

6. Weryfikacja zgłoszeń i ocena kandydatów na LIS będzie dokonywana bezpośrednio po 
otrzymaniu dokumentów przez Kadrę OWES na podstawie kryteriów określonych w pkt 1 i 2 §3 
niniejszego Regulaminu. 

7. Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego traktowania 
wszystkich osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. Rekrutacja i formy wsparcia 
realizowane będą zgodnie z zasadą niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, narodowość, obywatelstwo, religię (wyznanie) lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek, orientację seksualną, przynależność do grup społeczno-zawodowych, sytuację materialną i 
prawną, wykształcenie, zawód, pochodzenie społeczne.  

8. Listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie w roli LIS oraz listy rezerwowe będą 
dostępne w biurze Inkubatora Ekonomii Społecznej w Tarnowie oraz biurze Fundacji Miejsc i 
Ludzi Aktywnych. Informacja o wynikach procesu rekrutacji zostanie przesłana drogą mailową lub 
pocztą tradycyjną  
do osób, które wezmą w nim udział. 

9. Potwierdzeniem rozpoczęcia udziału w Projekcie będzie podpisanie przez odbiorcę wsparcia 
animacyjnego Deklaracji udziału w Projekcie (Załącznik nr 3), Umowy i Porozumienia (Załącznik nr 
4 i Załącznik nr 5). 

§ 6 

Obowiązki Uczestników 

1. W przypadku udziału w Projekcie LIS obowiązuje: 

a. zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, 

b. złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

c. podpisanie dokumentów uczestnictwa (Załączniki od 3, 4, 5), 

d. punktualne przybycie na umówione szkolenia, spotkania, doradztwo, 

e. potwierdzanie swojej obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności i/lub 
karcie animacji i/lub karcie doradczej podczas korzystania ze wsparcia szkoleniowo-
doradczego dla LIS, 

f. potwierdzenie stosownym oświadczeniem dostarczonym przez Fundację Miejsc i 
Ludzi Aktywnych gotowości do odbycia co najmniej 30 h wolontariatu, 

g. potwierdzenia stosownym oświadczeniem dostarczonym przez Fundację Miejsc i 
Ludzi Aktywnych odbycia liczby godzin wolontariatu. 

2. Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowego dla LIS będzie pozytywne zdanie testu wiedzy 
(uzyskanie 60% punktów) oraz uczestnictwo w minimum 32 godzin zajęć (tj. 80%). 

3. Warunkiem uzyskania certyfikatu LIS jest spełnienie warunku z pkt 2 pkt, odbycie 30 h pracy 
w charakterze wolontariusza oraz poddanie się monitoringowi (w tym wypełnianie ankiet) 
w zakresie badania jakości świadczonych usług. 

 

§ 7 

Rezygnacja z udziału w Projekcie 
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, które mogą 

wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i nie mogły być znane 
Uczestnikowi w momencie przystąpienia do Projektu. 



 
 

 

 

 

 

 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia LIS z listy wszystkich form wsparcia w przypadku 
naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w 
przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera lub pracownika biura 
Projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub 
okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia LIS z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, grupa 
zostanie uzupełniona o kolejnego Uczestnika projektu z listy rezerwowej. 

 

 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
– Subregion Tarnowski” Liderów Inicjatyw Społecznych w ramach zadania „Usługi animacji 
lokalnej” obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu od dnia jego publikacji na www Projektu. 

2. Beneficjent ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Modyfikacje mogą 
nastąpić m.in. w przypadku zmian w Projekcie oraz na skutek zmian w przepisach. Zmiany 
zatwierdza Komitet Sterujący. 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Kierownika Projektu „Małopolski 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”, działającego z upoważnienia i w 
porozumieniu z Komitetem Sterującym. 

4. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału we wsparciu nie przysługuje odwołanie. 

5. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Kierownika Projektu 
w porozumieniu z Komitetem Sterującym. 

 
Załączniki do Regulaminu uczestnictwa  

w Projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski”  
Liderów Inicjatyw Społecznych w ramach zadania „Usługi animacji lokalnej” 

 
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla osoby fizycznej 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dodatkowych 
Załącznik nr 3 – Deklaracja udziału w projekcie 
Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 
Załącznik nr 5 – Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. 
 

 

 
 


