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REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA w PROJEKCIE GRANTOWYM   
„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 

i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 

I Postanowienia ogólne 

§1 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa gmin w projekcie pt. „WSPÓLNA 
PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, realizowanym przez Fundację 
Sendzimira i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-
budowlanych i planowania przestrzennego. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) „projekcie”, należy przez to rozumieć projekt pt. „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne 
planowanie przestrzenne w gminach”, o którym mowa w ust. 1, 

2) „Fundacji” lub „grantodawcy”, należy przez to rozumieć Fundację Sendzimira z siedzibą w Zielonkach, 
32-087,  ul. Wiarusa 11 lok. 3, 

3) „grantobiorcy” lub „uczestniku projektu”, należy przez to rozumieć gminę wybraną przez Fundację 
w otwartym naborze, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie, która podpisała 
deklarację udziału w projekcie, 

4) „biurze projektu”, należy przez to rozumieć biuro terenowe Fundacji w Tychach, ul. Hierowskiego 8,  
tel. +48 608 623 189, 

5) „stronie projektu”, należy przez to rozumieć stronę www projektu, znajdującą się pod adresem: 
www.sendzimir.org.pl/Projekt_Wspolna_Przestrzen 

6) „dokumencie planistycznym”, należy przez to rozumieć: 

a. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym lokalny lub gminny plan rewitalizacji, 

b. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

7) „Indywidualnym Planie Konsultacji” lub „IPK” należy przez to rozumieć dokument opracowany przez 
zespół merytoryczny we współpracy z gminami, na podstawie ramowego planu konsultacji, 
stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu oraz publikacji dotyczących konsultacji społecznych 
w tym Kanonu Lokalnych Konsultacji Społecznych, obejmujący jeden lub dwa etapy konsultacji 
społecznych. Szczegółowy zakres IPK określa rozdział IV niniejszego Regulaminu, 
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8) „konsultacjach społecznych” lub „konsultacjach”, należy przez to rozumieć konsultacje społeczne 
wykraczające poza wymogi nakładane na gminy na mocy przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199), tzw. pogłębione 
konsultacje społeczne, 

9) „zespole merytorycznym”, należy przez to rozumieć powołany do realizacji projektu zespół ekspertów 
w tym: dwóch ekspertów/architektów posiadających doświadczenie w prowadzeniu pogłębionych 
konsultacji społecznych, urbanista, specjalista ds. komunikacji/mediacji i asystentki merytorycznej, 
których zadaniem jest wspieranie gmin w całym procesie konsultacji, 

10) „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie 
procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, w ramach 
którego projekt otrzymał dofinansowanie, 

11) „Ustawie”, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717), 

12) „Instytucji Zarządzającej”, należy przez to rozumieć Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej Programem 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Okres realizacji projektu, jak również liczbę uczestników projektu określa umowa o dofinansowanie projektu 
nr POWR.02.19.00-00-KP05/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. i aktualny wniosek o dofinansowanie projektu. 

4. Wzory wszystkich dokumentów, o których mowa w niniejszym Regulaminie znajdują się na stronie projektu  
i w biurze projektu. 

§2 

1. Celem projektu jest wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) procesu pogłębionych konsultacji 
społecznych dokumentów planistycznych w gminach, co przyczyni się do wzmocnienia procesu konsultacji 
społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

2. Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie stosowania metod i narzędzi prowadzenia konsultacji 
w szerszej formie, niż wynikająca z obowiązku określonego w Ustawie. Dzięki zwiększonemu udziałowi 
społecznemu w procesach opracowywania dokumentów planistycznych w ramach projektu nastąpi 
podniesienie ich jakości. 

3. Wsparciem zostaną objęci również pracownicy/pracownice gmin, w celu podniesienia kompetencji z zakresu 
partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych. 

4. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla gmin: 

1) wsparcie merytoryczne gmin przez zespół merytoryczny w całym okresie przygotowania 
i przeprowadzania procesu pogłębionych konsultacji społecznych, 

2) przekazanie grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów 
planistycznych w gminach, 
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3) dostęp do PLATFORMY SOFT-GISOWEJ (m.in. zbieranie danych o przestrzeni i mapowanie 
problemów, analiza danych), 

4) przeprowadzenie programu szkoleń dla pracownic/pracowników gmin celem podniesienia  
ich kompetencji z zakresu partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych (szkolenia grupowe 
i „szyte na miarę” dla poszczególnych gmin), 

5) dostęp do PLATFORMY WSPARCIA ZDALNEGO– portalu internetowego stworzonego na potrzeby 
wsparcia pracowników, w tym organizacji webinariów. 

II. Zasady rekrutacji do projektu 

§3 

1. Uczestnikami projektu mogą zostać gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie z terenu całej Polski,  
które spełnią warunki określone w § 5 ust. 1. 

2. Projekt kierowany jest w szczególności do gmin z terenów Polski południowej tj. województw: śląskiego, 
małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz do gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast średnich. 

3. Wsparcie skierowane będzie łącznie do 22 gmin, o których mowa w ust. 1. 

4. Fundacja dopuszcza możliwość, aby uczestnikiem projektu była gmina, która brała udział w projekcie 
wybranym w ramach pierwszego konkursu na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze 
planowania i zagospodarowania przestrzennego nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 z zastrzeżeniem,  
iż podczas procesu konsultacji realizowanych w ramach niniejszego projektu zostaną wykorzystane zasoby 
nabyte przez gminę ze środków pierwszego grantu. Zasoby te zostaną zdiagnozowane i zapisane w IPK. 

5. Grantobiorcy zostaną wybrani w drodze otwartej rekrutacji z zachowaniem bezstronności i przejrzystości. 

6. Za rekrutację odpowiedzialny jest Koordynator projektu przy ścisłej współpracy z zespołem merytorycznym. 

7. Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w trzech etapach. Kolejne etapy będą uruchamiane 
w sytuacji nie wyłonienia założonej liczby gmin w pierwszym (lub kolejnych) etapie. w sytuacji niewypełnienia 
limitów w ramach założonych trzech etapów, lub rezygnacji gminy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10, rekrutacja 
prowadzona będzie w trybie ciągłym na podstawie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania limitu 
miejsc. Informacje na ten temat będą na bieżąco umieszczane na stronie projektu. 

8. Rozpoczęcie pierwszego etapu rekrutacji zaplanowano na marzec 2019 r. Informacje o kolejnych etapach 
i ich terminach będą dostępne na stronie projektu oraz stronie www Fundacji.  

9. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może przedłużyć termin naboru ogłoszony na stronie projektu. 

10. W przypadku wygenerowania oszczędności w projekcie w wysokości wystarczającej na wsparcie kolejnej 
gminy, grantodawca może ogłosić nabór dodatkowy. 

§4 
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1. Wszystkie gminy przystępujące do rekrutacji w ramach projektu zobowiązane są do wypełnienia i złożenia 
Formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Formularz o którym mowa w ust. 1 będzie dostępny online na stronie projektu i należy go przesłać w wersji 
elektronicznej. 

3. Informacja o terminie do którego należy przesłać Formularz o którym mowa w ust. 1 będzie dostępna  
na stronie projektu. 

4. Do Formularza o którym mowa w ust. 1 gmina dołącza następujące dokumenty: 

1) skan oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego Regulaminu, w tym pisemną deklarację władz gminy, że nie będzie się ona ubiegać  
o inny grant w ramach niniejszego konkursu, 

2) skan uchwały lub uchwał w sprawie sporządzania/zmiany dokumentu lub dokumentów planistycznych 
wraz z załącznikami lub skan zobowiązania do podjęcia takiej uchwały lub uchwał w ciągu 3 miesięcy, 
licząc od daty złożenia deklaracji udziału w projekcie, o której mowa w § 8 ust. 1. Do zobowiązania 
należy załączyć dokument/informację wskazujące proponowane granice obszarów, które będą objęte 
ustaleniami tego dokumentu lub dokumentów: 

a. w przypadku planowanego podjęcia prac nad studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianą – należy opisać, jakie kierunki 
zagospodarowania przestrzennego zostaną przyjęte w tym dokumencie, 

b. w przypadku planowanego podjęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego lub jego zmianą – wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierające ustalenia dla obszaru podejmowanego 
planu miejscowego. 

5. Składane oświadczenia/zobowiązania muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
gminy lub osobę upoważnioną. W przypadku podpisu osób upoważnionych dodatkowo należy załączyć skan 
aktualnego pełnomocnictwa. 

6. W przypadku nieprzesłania w wyznaczonym terminie któregoś z wymaganych załączników Fundacja może 
wezwać gminę do jego uzupełnienia w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności 
uzupełnienia załącznika. 

7. Weryfikacji i oceny złożonych przez gminy dokumentów dokonuje powołana przez Fundację Komisja 
Rekrutacyjna, w której skład wchodzą minimum: Koordynator projektu, główny ekspert i urbanista. w sytuacji 
uzasadnionej nieobecności któregoś z członków komisji zostaje wyznaczona osoba pełniąca zastępstwo.  

8. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację i ocenę złożonych zgłoszeń zgodnie z kryteriami 
określonymi w §5 w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia naboru. Założono następujące etapy 
oceny: 

1) weryfikacja kryteriów formalnych, o których mowa w § 5 ust. 1 – spełnienie kryteriów formalnych 
warunkuje dalszą ocenę, 
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2) na podstawie informacji zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu, o którym mowa w ust. 1, 
przyznanie każdej z gmin punktów zgodnie z kryteriami określonymi w §5 ust. 2, 

3) w sytuacji większej liczby gmin niż limit miejsc, uwzględnienie kryteriów określonych w § 5 ust. 3, 

4) po zakończeniu etapu oceny, zależnie od jej wyników, Komisja Rekrutacyjna sporządza odpowiednio: 
listę gmin odrzuconych, zakwalifikowanych do projektu i w sytuacji większej liczby gmin niż limit miejsc  
– listę rezerwową; gminy, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej, będą przyjmowane  
do projektu kolejno w sytuacji zwolnienia miejsca. 

9. O wynikach rekrutacji Fundacja informuje niezwłocznie poprzez upublicznienie list, o których mowa w ust. 8 
pkt. 4) na stronie projektu, a także przesyła informację do gmin drogą elektroniczną (skan pisma). 

10. Gminy, które zostaną zakwalifikowane do projektu są zobligowane do dostarczenia do w biura projektu 
oryginałów oświadczeń/zobowiązań, o których mowa w ust. 4, najpóźniej w dniu podpisania deklaracji 
udziału w projekcie. 

§5 

W projekcie założono następujące kryteria rekrutacji: 

1. kryteria formalne (ocena 0-1): 

1) posiadanie uchwały o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany  
lub pisemne zobowiązanie, że taka uchwała zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia 
przez władze gminy deklaracji udziału w projekcie, o której mowa w § 8 ust. 1. 

2) pisemna deklaracja władz gminy, że nie będzie się ona ubiegać o inny grant w ramach niniejszego 
konkursu, o której mowa w §4 ust. 4 pkt. 1; 

2. kryteria punktujące: 

1) gminy wiejskie i wiejsko-miejskie + 2 pkt., 

2) miasta średnie (zgodnie z projektem strategicznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  
– Pakiet dla miast średnich) + 4 pkt., 

3) gminy z terenów województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego + 5 pkt., 

4) celem wyrównywania szans dodatkowe punkty otrzymają gminy, których planowane przeznaczenie 
obszarów objętych dokumentami planistycznymi obejmuje tereny deficytowe; +2 pkt. jeśli gmina spełnia 
minimum jedno z poniższych kryteriów: 

a. obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu w minimum 60% obszaru 
stanowi teren objęty rewitalizacją i/lub rekultywacją, 

b. obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu obejmuje minimum w 60% 
obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej z wielkiej płyty, 

c. obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu obejmuje minimum w 60% 
obszary zieleni miejskiej i/lub tereny cenne przyrodniczo, 
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d. obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu obejmuje minimum w 60% 
tereny rolnicze z presją urbanizacji. 

3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby gmin, niż limit miejsc, zostaną naliczone dodatkowe punkty  
na podstawie: 

1) stopnia pokrycia obszaru gmin Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, 
z uwzględnieniem prowadzonej działalności inwestycyjnej, wyrażonej w liczbie wydanych pozwoleń  
na budowę: + 1 punkt, gdy liczba wydanych pozwoleń na budowę na podstawie Warunków Zabudowy 
jest większa od liczby wydanych pozwoleń na budowę na podstawie zapisów Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 

2) obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu stanowi przestrzeń publiczną  
(np. skwer, park, rynek, promenada, plac etc.); liczba punktów uzależniona od powierzchni jaką zajmuje 
przestrzeń publiczna w stosunku do całego obszaru objętego dokumentami planistycznymi zgłoszonymi 
do projektu, tj.: 

a. 20-39% + 2 pkt., 

b. 40-59% + 4 pkt., 

c. 60-100% + 6 pkt, 

3) obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu był w ostatnich pięciu latach – licząc 
od dnia zgłoszenia do projektu – przedmiotem opracowań analitycznych lub studialno-koncepcyjnych, 
takich jak koncepcja zagospodarowania terenu, konkursy architektoniczno-urbanistyczne, oddolne 
inicjatywy społeczne (np. budżet obywatelski/partycypacyjny): + 6 pkt. 

4. Punkty za kryteria, o których mowa w ust. 3 zostaną naliczone pod warunkiem podania przez gminę 
w Formularzu zgłoszeniowym informacji niezbędnych do weryfikacji spełnienia tych kryteriów.  

§6 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 8 pkt. 4), przysługuje odwołanie do Zarządu 
Fundacji za pośrednictwem Koordynatora projektu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku 
oceny. Odwołanie należy złożyć wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej w biurze projektu  
za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan pisma), kuriera lub poczty tradycyjnej. Decyduje data wpływu. 
Odwołanie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania gminy lub osobę upoważnioną. 
w przypadku podpisu osób upoważnionych dodatkowo należy załączyć skan aktualnego pełnomocnictwa. 

2. Odwołania rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych od daty wpływu do biura projektu. 
Decyzja Zarządu Fundacji, jest ostateczna i nie przysługują gminie dalsze środki odwoławcze. Decyzja jest 
sporządzana na piśmie i przesłana do gmin drogą elektroniczną (skan pisma) i tradycyjną. 

3. Po rozpatrzeniu wniesionych odwołań tworzone są ostateczne, oficjalne listy o których mowa w § 4 ust. 8 pkt. 
4), a na stronie projektu ogłaszane są ostateczne wyniki naboru. 

§7 
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1. Celem weryfikacji wypełnienia przez gminę zobowiązania przyjęcia uchwały dotyczącej dokumentów 
planistycznych, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2) w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji udziału 
w projekcie, grantodawca będzie śledził postęp w jej uchwalaniu poprzez kontakt osobisty i zdalny 
z uczestnikiem projektu. Grantobiorca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały  
do przesłania do biura projektu jej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. w przypadku nie 
wypełnienia tego zobowiązania, gmina zostanie wykluczona z uczestnictwa w projekcie, a umowa  
o powierzenie grantu zostanie rozwiązana. 

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Fundacja może przedłużyć termin przyjęcia uchwały, o której 
mowa w § 4 ust. 4 pkt. 2). Prośbę o przedłużenie terminu gmina składa na piśmie do Koordynatora projektu. 
Prośba musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania gminy lub osobę upoważnioną. 
W przypadku podpisu osób upoważnionych dodatkowo należy załączyć skan aktualnego pełnomocnictwa. 

III. Zasady uczestnictwa w projekcie 

§8 

1. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, na podstawie złożonej Deklaracji udziału w projekcie gminy,  
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 grantobiorca składa niezwłocznie po zakwalifikowaniu do projektu.  
Jest to warunek przystąpienia do procedury podpisania umowy o powierzenie grantu. 

3. Umowa o powierzenie grantu, której wzór stanowi załącznik nr 4, zawarta między gminą  
a Fundacją, określa w szczególności: zadania i obowiązki grantobiorcy i grantodawcy, kwotę grantu, warunki 
przekazania i rozliczenia grantu, zobowiązanie gminy do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go 
niezgodnie z celami projektu grantowego, zobowiązanie gminy do poddania się kontroli przeprowadzanej 
przez grantodawcę lub uprawnione podmioty. 

4. Każda gmina, wyznaczy osobę do kontaktu, która będzie odpowiedzialna za bieżący przepływ informacji 
między gminą a zespołem merytorycznym i Koordynatorem projektu, a także za udzielanie wszelkich 
niezbędnych informacji przedstawicielom Fundacji i nadzór nad przebiegiem procesu konsultacji po stronie 
gminy. 

5. Dane kontaktowe osoby, o której mowa w ust. 4 zostaną podane w formularzu zgłoszeniowym do projektu 
i wpisane do IPK. O zmianie osoby do kontaktu gmina informuje Fundację niezwłocznie po zaistnieniu 
sytuacji wymagającej zmiany. Zmiana wymaga formy pisemnej.  

6. Uczestnik projektu ma obowiązek udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty i opracowania będące 
w posiadaniu Gminy w formie papierowej i/lub elektronicznej niezbędne do opracowania IPK np. mapy 
ewidencyjne, mapy zasadnicze, ortofotomapy. 

7. Grantobiorca ma obowiązek poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu 
przez grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione, do czego zostanie zobowiązany w umowie  
o powierzenie grantu. 

§9 
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1. Założone w projekcie wsparcie szkoleniowe dla pracowników/pracownic gmin zajmujących się planowaniem 
przestrzennym lub konsultacjami społecznymi będzie realizowane wg. opracowanego harmonogramu 
wsparcia, który będzie opublikowany i na bieżąco w razie potrzeby aktualizowany na stronie projektu.  

2. Na szkolenia grupowe założone w projekcie gmina dokonuje zgłoszenia pracownika/pracowników za pomocą 
Formularza zgłoszenia pracownika, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. 
Formularz przesyłany jest drogą elektroniczną w terminie określonym na stronie projektu.  

3. Każda gmina w zależności od wielkości wydeleguje, do każdego z założonych w projekcie szkoleń 
grupowych odpowiednio: 

1) gminy wiejskie i wiejsko-miejskie – minimum jednego pracownika, 

2) gminy miejskie – minimum dwóch pracowników, 

4. Pozostałe miejsca szkoleniowe będą rozdysponowane w ramach otwartej rekrutacji, przed każdą formą 
wsparcia na podstawie kolejności zgłoszeń przez gminy na Formularzu zgłoszenia pracownika o którym 
mowa w ust. 2. 

5. W sytuacji zwolnienia miejsca kwalifikowana jest kolejna osoba. 

6. Po zakwalifikowaniu do projektu, a przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia, każdy 
pracownik/pracownica gminy zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia u Koordynatora projektu, 
następujących dokumentów: 

1) Deklaracji udziału w projekcie pracownika/cy gminy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
Regulaminu; 

2) Formularza danych osobowych uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
Regulaminu; 

3) Oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

7. Złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 oraz zakwalifikowanie do projektu, upoważnia 
pracownika/pracownicę gminy do uczestnictwa w założonym w projekcie wsparciu szkoleniowym. 

8. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i weryfikacji osiągniętych rezultatów w projekcie 
pracownicy/pracownice gmin są zobowiązani do udziału w badaniach ankietowych organizowanych 
w ramach projektu oraz do potwierdzenia na listach obecności swojego udziału w formach wsparcia,  
do których zostali zakwalifikowani. 

§10 

1. Uczestnicy projektu oraz ich pracownicy/pracownice zobowiązują się do realizowania działań przewidzianych 
w projekcie zgodnie z podpisaną Deklaracją udziału w projekcie gminy lub pracownika/cy gminy (załącznik  
nr 3 lub 6 do niniejszego Regulaminu), w tym: 

1) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań wynikających i związanych ze ścieżką wsparcia; 



 
 

 

St
ro

na
9 

2) poinformowania w formie pisemnej Koordynatora projektu lub osoby przez niego wskazanej, 
o niepodjęciu udziału lub rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, wraz z podaniem powodu, w terminie 
trzech dni od daty zaistnienia przesłanki będącej powodem powyższego. 

2. Grantobiorca jest zobowiązany do oznaczenia miejsca realizacji projektu odpowiednimi materiałami  
(np. plakatami) udostępnionymi przez grantodawcę zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami 
promocji i oznakowania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

IV. Szacowanie wielkości grantów i ich przeznaczenie  

§11 

1. Wysokość grantów dla poszczególnych gmin wynikać będzie z Indywidualnych Planów Konsultacji 
opracowanych dla każdej z gmin zakwalifikowanych do projektu. Maksymalna wysokość grantu w projekcie 
to 20 000 zł na gminę. W uzasadnionych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo do zwiększenia 
wysokości grantu w ramach dostępnego w projekcie budżetu, zarówno na etapie opracowywania IPK,  
jak również, w sytuacjach nieprzewidzianych na etapie tworzenia IPK, w trakcie realizacji konsultacji. 

2. IPK będzie opracowany w oparciu o wzór, który będzie dostępny na stronie projektu i będzie załącznikiem  
do umowy z gminą o powierzenie grantu. 

3. IPK będą opracowane przez zespół merytoryczny w ścisłej współpracy z uczestnikami projektu, 
na podstawie ramowego planu konsultacji, stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu oraz Kanonu 
Lokalnych Konsultacji Społecznych, i będzie zawierał minimum:  

1) wybrane techniki (narzędzia) konsultacji społecznych, które zostaną zastosowane w danej gminie; 
decyzja w zakresie doboru technik (co najmniej trzech, w tym co najmniej jedna internetowa) będzie 
podejmowana z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb danej gminy;  

2) harmonogram realizacji procesu konsultacji społecznych wraz z przypisanymi zadaniami i wskaźnikami, 

3) budżet konsultacji oszacowany o rozeznanie rynku i uwzględniający zasoby własne gminy, 

4) informację o zasobach wewnątrz i na zewnątrz gminy, np.: organizacje pozarządowe, moderatorzy, 
eksperci, ekspertyzy, analizy, informatycy, adaptacja narzędzia interaktywnego i internetowego itp. 

4. Harmonogram o którym mowa w ust. 4 pkt. 2) będzie określał poszczególne zadania zaplanowane  
do zrealizowania w ramach procesu konsultacji, wraz z przypisanymi do nich wskaźnikami, określeniem ram 
czasowych danego zadania i dokumentami potwierdzającymi jego realizację, jak listy obecności, zdjęcia, 
protokoły ze spotkań, etc. 

5. Harmonogram ułatwi gminom prowadzenie procesu konsultacji społecznych, a grantodawcy monitoring, 
w szczególności pod względem realizacji założeń IPK i wydatkowania środków z grantu zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

6. IPK mogą obejmować jeden lub dwa etapy konsultacji społecznych, tj.: 
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1) etap pierwszy, czyli okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia/zmiany planu miejscowego lub studium, a przekazaniem sporządzonego projektu 
dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej. 

2) etap drugi czyli okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem 
uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia. 

7. W trakcie tworzenia IPK gmina zadeklaruje chęć udziału w jednym lub dwóch etapach konsultacji 
społecznych.  

8. Zgodnie z założeniami konkursu minimum 75% IPK będzie obligatoryjnie dotyczyło pierwszego etapu 
konsultacji.  

9. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach grantodawca dopuszcza możliwość udzielenia wsparcia  
na przeprowadzenie tylko drugiego etapu konsultacji, jednak wyłącznie w sytuacji gdy spełniony będzie 
warunek o którym mowa w ust. 8. 

10. Wysokość grantów szacowana będzie na etapie opracowywania Indywidualnych Planów Konsultacji 
w oparciu o budżet, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3, przygotowany dla każdego etapu konsultacji osobno 
i będzie uzależniona od ostatecznego kształtu IPK, w tym od: 

1) wybranych, optymalnych dla kontekstu lokalnego, technik konsultacji, skosztorysowanych 
i oszacowanych w oparciu o rozeznanie rynku; wydatki niezbędne do poniesienia dla prawidłowego 
zrealizowania danej techniki określi zespół merytoryczny, 

2) liczby grup kluczowych interesariuszy,  

3) zidentyfikowanych przez zespół merytoryczny posiadanych przez gminę zasobów (ludzkich, lokalowych, 
rzeczowych, etc.). 

11. Wysokość grantu będzie zależna od liczby zadań określonych w IPK niezbędnych do przeprowadzenia 
konsultacji oraz dobranych technik konsultacji, z kolei liczba zadań będzie zależała od lokalnej specyfiki 
gminy, jej charakteru, wielkości i założeń procesu konsultacji. 

12. W ramach grantu nie może być finansowany koszt sporządzenia dokumentu planistycznego. 

13. Wysokość grantów szacowana będzie w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen 
i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych rezultatów. 

14. Za opracowanie IPK odpowiedzialny będzie główny ekspert w ścisłej współpracy z osobą wyznaczoną  
po stronie gminy, o której mowa w § 8 ust. 4. Zespół merytoryczny przedłoży każdorazowo gotowe IPK  
do weryfikacji Koordynatorowi projektu. Koordynator projektu oceni zasadność zawartych w nim wydatków 
i rzetelność przeprowadzonego rozeznania rynku oraz porównywalność wydatków pomiędzy grantami,  
a także zweryfikuje określone w harmonogramie wskaźniki rozliczające kolejne zadania, a następnie 
zatwierdza IPK lub kieruje go do poprawy.  

15. Grantodawca bierze odpowiedzialność za zasadność i efektywność finansową określonych w IPK wydatków 
finansowanych z grantów. 

§12 
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1. Przyznawane w ramach projektu granty mogą być przeznaczone wyłącznie na przeprowadzenie procesu 
konsultacji społecznych dokumentów planistycznych w ramach pierwszego i/lub drugiego etapu konsultacji  
o których mowa w § 11 ust. 7, realizowanych na podstawie IPK w ramach projektu z uwzględnieniem 
zapisów § 11 ust. 9. 

2. IPK będą tak zaplanowane by zapewnić udział w konsultacjach możliwie jak największej liczbie 
mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, z zastrzeżeniem, iż techniki konsultacji zakładające działania 
skierowane do dzieci lub młodzieży (np. warsztaty lub spacery badawcze dla uczniów), będą jednocześnie 
zawierały elementy zakładające aktywny w nich udział osób dorosłych. 

3. W ramach konsultacji będą realizowane działania ukierunkowane na zapewnienie w nich udziału grup 
mieszkańców ze szczególnymi potrzebami (m.in. seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin z małymi 
dziećmi). 

V. Tryb wypłacania grantów 

§13 

1. Granty będą przekazywane grantobiorcom, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zgodnie z terminami 
określonymi w harmonogramie Indywidualnego Planu Konsultacji stanowiącego załącznik do umowy  
o powierzenie grantu. 

2. Granty będą przekazywane w dwóch transzach: 

1) 80% określonej w IPK wartości grantu zostanie wypłacone z góry po podpisaniu z gminą umowy 
o powierzenie grantu z zastrzeżeniem ust. 6. 

2) 20% grantu traktowane jest jako gwarancja i wypłacane po zaakceptowaniu przez zespół merytoryczny 
i Koordynatora projektu sprawozdania z realizacji konsultacji zawierającego informację o zrealizowaniu 
wszystkich zadań i i przypisanych do nich wskaźników określonych w IPK. Wzór sprawozdania będzie 
dostępny na stronie projektu. 

3. Dokładna wysokość transz wyrażona w PLN będzie określona w umowie o powierzenie grantu.  

4. W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych na etapie opracowywania IPK sytuacji i konieczności zwiększenia 
wartości grantu w trakcie realizacji konsultacji, o którym mowa w § 11 ust. 1, zmianie ulega IPK, który zostaje 
zaktualizowany w zakresie merytoryczno-finansowym oraz kwota transz ujęta w umowie o powierzenie 
grantu, co wymaga podpisania aneksu do umowy o powierzenia grantu. Dodatkowa transza, aktualizująca 
kwotę grantu, jest wypłacana niezwłocznie po podpisaniu aneksu do umowy o powierzenie grantu. 

5. Grantodawca może nie wypłacić grantobiorcy transzy w terminie wynikającym z harmonogramu, pomimo 
spełnienia przez grantobiorcę wszystkich warunków w sytuacji, gdy nie otrzyma w terminie płatności  
od Instytucji Zarządzającej. 

6. Granty będą przekazywane gminom najwcześniej bezpośrednio przed rozpoczęciem faktycznego wdrażania 
IPK ze względu na fakt, iż dopiero na tym etapie realizacji planu konsultacji gmina będzie ponosiła koszty 
związane ze stosowaniem poszczególnych narzędzi/technik konsultacji. 
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7. Grant będzie przekazywany na numer rachunku wskazany przez gminę w umowie o powierzenie grantu  
(nie musi to być rachunek wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu grantowego). 

V. Zabezpieczenie grantów i ich odzyskiwanie  
w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu 

§14 

1. Grantobiorca zostanie zobowiązany w umowie o powierzenie grantu do zwrotu całości lub części grantu 
w przypadku: 

1) wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego, przez co rozumie się inne cele niż wsparcie 
procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych (zrealizowanie jednego 
pełnego etapu lub dwóch pełnych etapów konsultacji), 

2) kiedy nie zostaną zrealizowane założone kryteria jakościowe i/lub ilościowe zaplanowanego procesu 
konsultacji określone w IPK (np. z przyczyn leżących po stronie gminy, w szczególności przez 
zaniedbanie i bez wcześniejszego uzgodnienia z zespołem merytorycznym: nie zostanie zrealizowana 
jedna lub więcej z zaplanowanych technik konsultacyjnych), 

3) kiedy gmina nie zrealizuje któregoś z określonych w IPK zadań i/lub przypisanych do nich wskaźników, 

4) kiedy z przyczyn leżących po stronie gminy konsultacje społeczne zostaną przerwane. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 4) zwrotowi ulega cała kwota dotacji. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) zwrotowi ulega odpowiednio kwota 
przypisana do danego zadania/techniki konsultacyjnej, które nie zostały zrealizowane. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) Fundacja zastrzega sobie prawo  
do pomniejszenia kwoty transzy bilansującej, o której mowa w §13 ust. 2 pkt. 2 o kwotę przypisaną  
do danego zadania/techniki konsultacyjnej, które nie zostały zrealizowane lub jej nie wypłacenia. 

5. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, zwrotu całości lub części grantu grantobiorca dokonuje w ciągu 
10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania drogą pisemną (skan pisma wysyłany mailem, a oryginał 
pocztą) na konto grantodawcy o numerze: 83 1030 0019 0109 8503 3003 3956. 

VI. Zmiany przeznaczenia grantów 

§15 

1. Wszelkie zmiany w treści umowy o powierzenie grantu wymagają formy pisemnej i zawarcia aneksu  
do umowy, w tym w szczególności zmiany dotyczące wartości powierzonego grantu. 

2. Zmiany w IPK w tym zmiany w harmonogramie są możliwe w uzasadnionych przypadkach i nie wymagają 
aneksowania umowy o powierzenie grantu.  
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3. Zmiany o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej. w zależności od ich zakresu i rodzaju: przesłany 
mail i w sytuacjach tego wymagających korekta IPK. 

4. Gmina nie może wprowadzać zmian do IPK bez wiedzy grantodawcy. Gmina zgłasza potrzebę 
wprowadzenia zmiany wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej do głównego eksperta 
i Koordynatora projektu, którzy oceniają czy zmiana wymaga korekty IPK i czy może być wprowadzona.  
O swojej decyzji informują gminę mailowo. 

5. W sytuacjach tego wymagających, korekty IPK dokonują wspólnie zespół merytoryczny z gminą. 

6. Zmiany powinny być zgłaszane min. 10 dni roboczych przed wprowadzeniem ich w życie (okres ten zawiera 
czas na ich akceptację przez Koordynatora projektu i głównego eksperta). 

7. Proces konsultacji dofinansowany w ramach projektu może być dodatkowo finansowany ze środków 
własnych gminy. 

8. Grantobiorca nie może jednocześnie korzystać ze wsparcia więcej niż jednego projektu wyłonionego 
w ramach konkursu. 

9. Nie podlega zmianie zmniejszenie liczby i rodzaju realizowanych podczas konsultacji technik jeśli 
skutkowałoby to uwzględnieniem w procesie konsultacji mniej niż trzech technik konsultacji lub rezygnacją 
z wykorzystania co najmniej jednego narzędzia internetowego.  

10. W związku z faktem, że katalog wydatków przypisany do każdej z technik konsultacji służy wyłącznie 
oszacowaniu wielkości grantu (a nie jego późniejszemu rozliczeniu) decyzje grantobiorcy o poniesieniu 
innych wydatków niż założone w IPK nie stanowią zmiany przeznaczenia grantu, z zastrzeżeniem, iż wydatki 
te są przeznaczone na cele określone w §12 ust. 1. 

VII. Rozliczenia grantów 

§16 

1. Grantodawca będzie rozliczał przekazany grant i/lub transzę przekazanego grantu poprzez weryfikację 
i potwierdzenie realizacji zadań przewidzianych w IPK oraz na podstawie uzyskanych w ramach tych zadań 
efektów. 

2. Dokumenty księgowe stanowiące dowód poniesionych przez gminę w ramach grantu wydatków nie będą 
przez Fundację sprawdzane. Sposobem weryfikacji wydatkowania grantów zgodnie z przeznaczeniem jest 
monitorowanie, czy działania zaplanowane w ramach IPK rzeczywiście miały miejsce oraz czy zostały 
spełnione określone wymogi jakościowe i ilościowe (w szczególności, czy zostały przeprowadzone wszystkie 
zadania w ramach konsultacji, łącznie z informowaniem interesariuszy o planowanych działaniach, użyciem 
wszystkich zaplanowanych technik konsultacyjnych etc.). 

3. Grantobiorcy przy ponoszeniu wydatków w ramach powierzonego grantu nie stosują Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach ERDF, EFS oraz FS na lata 2014-2020. 
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4. Narzędzia do monitoringu o którym mowa w ust. 2, określone będą w IPK, w tym wymogi ilościowe 
i jakościowe wobec realizowanych zadań/prowadzonych technik konsultacji, których spełnienie umożliwi 
rozliczenie grantu, a także dokumenty potwierdzające zrealizowane zadania. 

5. Grantobiorca zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu jest zobowiązany  
do wydatkowania grantu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w sposób oszczędny,  
w okresie realizacji projektu i zgodnie z jego celami. 

6. Granty będą rozliczane na dwóch etapach realizacji projektu: 

1) podczas bieżącej realizacji projektu – na podstawie zrealizowanych zadań określonych w IPK lub całości 
IPK uzgodnionego pomiędzy grantodawcą a grantobiorcą, 

2) na zakończenie realizacji projektu, w zakresie wyznaczonym przez umowę o powierzenie grantu, 
poprzez weryfikację czy grantobiorca zrealizował pełen etap/dwa pełne etapy konsultacji, do których 
zobowiązał się w umowie o powierzenie grantu i zrealizował tym samym zakładany wskaźnik produktu. 

7. Realizacja zadań zawartych w harmonogramie stanowiącym część IPK polega na osiągnięciu efektów 
cząstkowych prowadzących do osiągnięcia celu głównego projektu. 

8. Grantobiorca zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu jest zobowiązany do dostarczenia w terminie 
14 dni od zakończenia konsultacji społecznych, zgodnie z harmonogramem IPK, do biura projektu 
dokumentów potrzebnych do rozliczenia grantu i potwierdzających osiągnięte efekty podlegające rozliczeniu, 
w tym: 

1) sprawozdania (według wzoru przygotowanego przez grantodawcę dostępnego na stronie projektu), 
zawierającego opis działań przeprowadzonego procesu konsultacji i poszczególnych zadań, 

2) dokumentów i innych materiałów potwierdzających zrealizowanie założonych w IPK zadań,  
np.: oryginałów list obecności, zdjęć, protokołów ze spotkań, deklaracji dotyczącej pracy wykonywanej 
przez oddelegowane do tego osoby z ramienia gminy na rzecz projektu etc. Szczegółowy zakres 
dokumentów będzie przypisany do poszczególnych zadań w IPK. 

9. Grantodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji osiągniętych efektów cząstkowych w trakcie realizacji 
konsultacji społecznych, poprzez sprawdzenie stanu realizacji poszczególnych zadań określonych w IPK. 
w związku z tym na wezwanie Fundacji uczestnik projektu ma obowiązek dostarczyć do biura projektu 
sprawozdanie cząstkowe i/lub dokumenty o których mowa w ust. 8 pkt. 2) dotyczące konkretnego zadania 
lub zadań w terminie i zakresie określonym przez grantodawcę w informacji przekazanej gminie  
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. Efekty, o których mowa w ust. 8 i 9 muszą ściśle wynikać ze zrealizowanych w projekcie zadań. Efekty 
cząstkowe stanowią pośredni produkt prowadzący do realizacji głównego celu projektu, jakim jest 
przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. 

11. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu niewydatkowanej części grantu w przypadku niezrealizowania 
danego etapu indywidualnego IPK, np. jednej techniki konsultacji (po uprzednim uzgodnieniu z grantodawcą 
i wprowadzeniu odpowiednich zmian w IPK). 

VIII. Monitorowanie i kontrola grantów 
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§17 

1. Monitoring w projekcie będzie prowadzony przez cały okres jego realizacji oraz po jego zakończeniu 
w zakresie monitorowania wskaźnika rezultatu Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przedłożyły 
do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO. 

2. W umowie o powierzenie grantu będzie zawarty wymóg informowania Fundacji przez gminę o postępach 
w zakresie przedłożenia radzie gminy do zatwierdzenia dokumentów planistycznych wypracowanych 
w ramach konsultacji, maksymalnie co 6 miesięcy i na koniec każdego roku kalendarzowego, nie dłużej 
jednak niż do 2023 roku. 

3. Grantodawca będzie monitorował osiągnięcie przez grantobiorców wskaźnika rezultatu Liczba jednostek 
samorządu terytorialnego, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania 
przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO na podstawie podpisanego przez osobę do tego 
upoważnioną załącznika do umowy o powierzenie grantu potwierdzającego przedłożenie do zatwierdzenia 
radzie gminy dokumentów dotyczących planowania przestrzennego wypracowanych wspólnie z NGO. 
Dodatkowo Fundacja będzie prowadziła rejestr tych dokumentów. 

4. Na bieżąco będą monitorowane wszystkie wskaźniki w projekcie, w tym wskaźnik produktu Liczba 
przeprowadzonych we współpracy z NGO konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.  

5. Wskaźnik o którym mowa w ust. 4 będzie monitorowany od momentu rozpoczęcia konsultacji w projekcie 
zgodnie z harmonogramem zawartym w IPK. w ramach wskaźnika gmina będzie wykazywana jeden raz po 
zakończeniu pierwszego etapu konsultacji w przypadku przeprowadzania tylko pierwszego lub pierwszego 
i drugiego etapu konsultacji, po zakończeniu drugiego etapu konsultacji w przypadku przeprowadzania tylko 
drugiego etapu. 

6. W ramach projektu grantodawca będzie przeprowadzał wizyty monitoringowe u grantobiorców (min. 1 wizyta 
na każdym etapie konsultacji o których mowa w §11 ust. 6), którzy zgodnie z zapisami umowy o powierzenie 
grantu zobowiązani są do współpracy w ramach takich wizyt.  

7. Celem wizyt monitoringowych będzie m.in. weryfikacja dokumentów mających potwierdzić realizację zadań 
określonych w IPK, potwierdzenie danych z dokumentów dostarczanych przez grantobiorcę  
(w tym sprawozdań cząstkowych ze zrealizowanych zadań) oraz stanu realizacji IPK. w tym celu będą 
przeprowadzane wywiady z przedstawicielami gmin nt. ich oceny realizowanego procesu konsultacji, w tym 
potencjalnych trudności, aby zminimalizować ryzyko jego nieukończenia. 

8. Wyniki wizyt monitorujących będą prezentowane grantobiorcom w formie raportów podsumowujących  
i w uzasadnionych przypadkach będą zawierać rekomendacje ze strony zespołu merytorycznego i/lub 
Koordynatora projektu, mające na celu zapewnienie realizacji założonego IPK. Grantobiorca może się na 
piśmie (mailowo) ustosunkować do raportu z monitoringu i ewentualnie uzupełnić go o brakujące dane. 

9. Grantodawca poinformuje grantobiorcę o planowanej wizycie monitorującej/kontroli poprzez wysłanie maila 
do osoby wyznaczonej do kontaktu w projekcie po stronie gminy. 

10. Grantobiorca jest zobowiązany poddać się czynnościom kontrolnym wykonywanym na potrzeby projektu 
przez grantodawcę oraz inne instytucje do tego uprawnione, w tym w związku z prowadzonym 
monitoringiem. 



 
 

 

St
ro

na
16

 

11. Dodatkowo zespół merytoryczny wraz z Koordynatorem projektu będzie prowadził inne działania 
monitorujące realizację konsultacji społecznych, wykonanie IPK i wskaźników projektowych, tj.: 

1) monitoring rozpoczętych i realizowanych procesów konsultacji, 

2) weryfikację list obecności i sprawozdań ze spotkań (informacje jakościowe i ilościowe o spotkaniach, 
technikach, metodach konsultacji etc.), 

3) opracowanie raportów i zestawienie pozyskanych informacji w bazę danych, 

4) analizę sprawozdań z wizyt zespołu merytorycznego w gminach, 

5) weryfikację terminowości dostarczania przez gminę dokumentów (sprawozdań, list obecności, etc.), 

6) analizę zgodności realizacji działań zaplanowanych w ramach IPK z ich wykonaniem na podstawie 
sprawozdań składanych przez gminy. 

12. W celu oceny skuteczności działań podjętych w ramach projektu oraz udoskonaleniu oferowanych form 
wsparcia, procesowi monitoringu i kontroli w projekcie podlegają zarówno gminy jak i ich 
pracownicy/pracownice. 

13. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i kontroli, uczestnicy projektu są zobowiązani do udziału 
w badaniach organizowanych w ramach Projektu. 

14. Za monitoring w projekcie odpowiada Koordynator projektu, przy ścisłej współpracy z głównym ekspertem. 

IX. Postanowienia końcowe 

§18 

1. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dokumentów 
regulujących realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz odpowiednio przepisy 
krajowe. 

2. Fundacja zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian łączy 
się z opublikowaniem tych zmian na stronie projektu najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich 
podjęcia. 

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udzielenia Fundacji oraz instytucjom monitorującym Projekty 
finansowane ze środków UE wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów 
związanych z realizacją niniejszego projektu. 

4. Uczestnik projektu przystępując do projektu oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania 
postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 



 
 

 

St
ro

na
17

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1:  Wzór Formularza zgłoszeniowego do projektu. 

Załącznik nr 2:  Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu wraz z wzorem deklaracji władz gminy  
o nieubieganiu się o inny grant w ramach konkursu. 

Załącznik nr 3:  Wzór deklaracji udziału w projekcie gminy. 

Załącznik nr 4: Wzór umowy o powierzenie grantu. 

Załącznik nr 5:  Wzór Formularza zgłoszenia pracownika. 

Załącznik nr 6:  Wzór deklaracji udziału w projekcie pracownika/cy gminy. 

Załącznik nr 7:  Wzór Formularza danych osobowych uczestnika projektu. 

Załącznik nr 8:  Wzór oświadczenia uczestnika projektu. 


