Regulamin Uczestnictwa
AKADEMIA INICJATORÓW LOKALNYCH
w ramach projektu Dzielnice Planują!
§1
Realizatorzy projektu
1.1. Akademia Inicjatorów Lokalnych (dalej: Akademia) jest cyklem szkoleniowym w ramach
Projektu “Dzielnice Planują!” (dalej: Projekt).
1.2. Projekt trwa w okresie 01.03.2015 r. - 31.03.2016r.
1.3. Celem Projektu jest: wzmocnienie dialogu społecznego na poziomie Dzielnic Krakowa
poprzez: zwiększenie kompetencji jego aktorów – aktywistów i radnych, upowszechnienie
stosowania narzędzi partycypacji oraz stworzenie możliwości strategicznego planowania
rozwoju społeczności lokalnych w formule Partycypacyjnych Planów Rozwoju Dzielnicy.
1.4. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska w partnerstwie
z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa.
1.5. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.
1.6. Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne.
1.7. Biuro Projektu mieści się w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 7, tel./fax 012 426 41 55.
1.8. Strona internetowa Projektu to: www.pracowniaobywatelska.pl/projekty/dzielnice-planuja

§2
Rekrutacja

2.1.

W Akademii mogą wziąć udział członkowie Rad Dzielnic Miasta Krakowa, liderzy

społeczności lokalnych, oraz osoby dopiero chcące rozpocząć działalność społeczną.
2.2. Zgłoszenie chęci udziału w Akademii odbywa się poprzez wypełnienie formularza, do
którego link znajduje się na stronie: www.pracowniaobywatelska.pl/projekty/dzielnice-planuja,
w terminie do 24.03.2015 r. do godziny 18.00.
2.3. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.
2.4. O zakwalifikowaniu się do udziału w Akademii oraz przydzieleniu do odpowiedniej ścieżki
tematycznej decyduje Realizator po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
2.5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Realizator stworzy listę rezerwową.
2.6. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej z udziału w Akademii przed rozpoczęciem
zajęć, Realizator zaprasza do udziału w Projekcie pierwszą osobę z listy rezerwowej.

§3
Zobowiązania Realizatora

3.1. W ramach Akademii zostaną przeprowadzone szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne
w formie dwóch ścieżek tematycznych, zgodnie z programem i harmonogramem, które są
dostępne na stronie www.pracowniaobywatelska.pl/projekty/dzielnice-planuja.
3.2. Każda ścieżka składać się będzie z 36 godzin zajęć w tym 6 godzin przeznaczonych na wizyty
studyjne.
3.3. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu, o czym poinformuje Uczestników
z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.4. Wszelkie informacje związane z organizacją szkoleń ogłaszane będą przez Realizatora na
stronie internetowej Projektu oraz przesyłane drogą elektroniczną Uczestnikom.
3.5. Podczas szkoleń Uczestnicy będą mieli zapewnione: wyżywienie, serwis kawowy, materiały
szkoleniowe i piśmiennicze.
3.6. Po zakończeniu Akademii Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie
cyklu szkoleniowego.

§4
Zobowiązania Uczestnika Akademii

4.1. Osoby zakwalifikowane do udziału w Akademii podpisują oświadczenie o zapoznaniu się
i akceptacji zapisów regulaminu. Oznacza to przystąpienie do Projektu.
4.2. Uczestnicy zobowiązują się uczestniczyć w minimum 80% zajęć przewidzianych programem
Akademii.
4.3. Uczestnicy zobowiązują się do podpisywania list obecności na zajęciach szkoleniowych,
wizytach studyjnych oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
4.4. Uczestnicy ścieżki Inicjatyw Lokalnych, do 10 dni po zakończeniu zajęć (szkoleń oraz wizyt
studyjnych) są zobowiązani przygotować i przesłać Realizatorowi projekt inicjatywy lokalnej
według wzoru przekazanego przez Realizatora.
4.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Realizatorów
w czasie trwania realizacji Projektu oraz w okresie następującym po okresie realizacji Projektu,
wizerunku lub nagrania Uczestników do celów związanych z promocją, monitoringiem, kontrolą
i ewaluacją realizowanego Projektu.

4.6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególności nie
dotrzymania obowiązku obecności na szkoleniach i wizycie studyjnej, Realizator ma prawo
nałożyć na Uczestnika karę w wysokości 1000 zł. Kwota jest równowartością kosztów wsparcia
poniesionych w ramach Projektu na jednego Uczestnika.

§5
Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 marca 2015 roku.
5.2. Regulamin jest dostępny w biurze projektu (ul. Lubomirskiego 7, Kraków) oraz na stronie
internetowej www.pracowniaobywatelska.pl/dzielnice.
5.3. Realizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w niniejszym Regulaminie lub
wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji
Projektu lub dokumentów programowych.
5.4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są w sposób ostateczny
przez Koordynatorkę Projektu w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we
wdrażaniu programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

