
REGULAMIN
Projektu Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji projektu
szkoleniowo-doradczego pn Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO, zwanego dalej Projektem..

§ 2

Ilekroć będzie mowa o:

● Organizatorze – należy rozumieć, że jest to Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/3.

● Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO – to projekt szkoleniowo-doradczy
realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy
współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

● Uczestniczce/Uczestniku – jest to osoba posiadająca rekomendację od organizacji
pozarządowej, która pozytywnie przeszła proces rekrutacji i weźmie udział w Projekcie.

● Organizacji rekomendującej – jest to organizacja pozarządowa, która rekomenduje swojego
przedstawiciela/-kę / pracowniczkę / pracownika / członkinię / członka / wolontariuszkę /
wolontariusza / osobę współpracującą do udziału w projekcie w ramach projektu Fundusze
dla Klimatu - Sieć Doradców NGO,

● Radzie Programowej – to gremium, które będzie czuwać nad procesem merytorycznym
Projektu. Składa się z przedstawicieli Organizatora, Fundacji Sendzimira i
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz zaproszonych ekspertów/ekspertek.
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● Komisji Rekrutacyjnej – to gremium odpowiadające za przygotowanie i przeprowadzenie
procesu rekrutacji uczestników/uczestniczek Projektu. Składa się z przedstawicieli
Organizatora,

● Doradca NGO - Fundusze dla Klimatu - osoba, która ukończy min. 2 sesje szkoleniowe w
ramach Projektu i realizuje doradztwo dla klientów w ramach procesu certyfikacji,

● Certyfikowany Doradca NGO - Fundusze dla Klimatu – osoba, która ukończyła Projekt
Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO, w tym spełniła wszystkie wymogi certyfikacji,
o których mowa w Regulaminie,

● Ekspercie – osoba z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem, która świadczy
specjalistyczne wsparcie zarówno indywidualne jak i grupowe dla uczestników/-ek
Projektu.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe

§ 3

1. Uczestniczkami/Uczestnikami Projektu mogą być przedstawiciele/-ki organizacji pozarządowych,
w szczególności prowadzące/-y działalność doradczą i szkoleniową na rzecz trzeciego sektora i
społeczności lokalnych (np. centra wsparcia NGOs, lokalne grupy działania, czy w ramach sieci
FIMANGO, Działaj Lokalnie).

2. Projekt obejmuje swym zakresem realizację 4 sesji szkoleniowych, w tym dwóch 3-dniowych w
trybie wyjazdowym, dwóch 3-dniowych w trybie zdalnym oraz wsparcie eksperckie i spotkania
sieciujące.

- Sesja 1 wyjazdowa: 20 - 22 października 2022
- Sesja 2 online: 8 - 10 grudnia 2022
- Sesja 3 online: 26 - 28 stycznia 2023
- Sesja 4 wyjazdowa: 23 - 25 marca 2023

3. Informacje nt. projektu Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO zostały przedstawione na
stronie www.ofop.eu
Agenda każdej z sesji szkoleniowych będzie przedstawiona Uczestniczkom/Uczestnikom nie
później niż 7 dni przed terminem danej sesji, po uzgodnieniu z Radą Programową.
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4. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu do miejsca
zajęć. Uczestniczkom/Uczestnikom przysługuje stypendium w ramach projektu na podstawie
zawartej umowy o współpracy.

5. Wymagania techniczne do udziału w sesji szkoleniowej online są następujące: dostęp do
komputera/laptopa z kamerą, smartfona i internetu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i trybu prowadzenia sesji szkoleniowych o
których mowa w ust. 2, jeżeli będzie to uzasadnione ograniczeniami lub zakazami wynikającymi
ze stanu epidemii, stanu klęski żywiołowej lub innego stanu nadzwyczajnego.

§ 4
Warunki kwalifikacji / proces rekrutacyjny

1. Organizację procesu kwalifikacji i rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna składająca się
z przedstawicieli Organizatora.

2. Informacja o naborze uczestników do Projektu zostanie udostępniona na stronie internetowej
OFOP: www.ofop.eu.

3. Do Projektu zostanie przyjętych 36 osób (lista podstawowa), min. 2 osoby z każdego
województwa. Organizator utworzy też listę rezerwową.

4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w Projekcie kobiet i
mężczyzn.

5. Rekrutacja do Projektu zostanie rozpoczęta 13 września 2022 r.

6. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy w terminie do dnia 26 września 2022 r. , do
godz. 13:00, wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ofop.eu w ogłoszeniu
o rekrutacji.

7. Przesłanie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym
Regulaminie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki/Uczestnika na
potrzeby projektu.

8. Po przesłaniu zgłoszenia Kandydatka/Kandydat otrzyma na adres e-mail wskazany w
formularzu kopię przesłanego formularza zgłoszeniowego, co stanowi potwierdzenie wpłynięcia
zgłoszenia do Organizatora. W przypadku nieotrzymania kopii formularza, osoba zgłaszająca się
zobowiązana jest do kontaktu z Organizatorem.
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9. Po otrzymaniu zgłoszenia, Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację formalną. Formularz
zgłoszeniowy przesłany po terminie nie będzie rozpatrywany. W przypadku braków formalnych
Kandydatka/Kandydat może zostać poproszona/y o uzupełnienie brakujących informacji.

10. Po dokonaniu weryfikacji formalnej zgłoszenia wybrane/-i Kandydatki/Kandydaci zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w trybie zdalnym (online) z Komisją Rekrutacyjną.

11. Rozmowy kwalifikacyjne Komisji Rekrutacyjnej z poszczególnymi Kandydatkami/Kandydatami
odbędą się w dniach 28 września - 7 października 2022 r. Szacowany czas pojedynczej
rozmowy to 15-20 min. W rozmowach kwalifikacyjnych mogą brać udział Przedstawiciele/-lki
Rady Programowej.

12. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria
merytoryczne - m.in.;

a. mają w sobie pasję, wrażliwość i wiedzę z zakresu dbania o klimat i środowisko,

b. wiedzą jak przygotować i realizować projekty społeczne i/lub inwestycyjne,

c. są przekonane, że współpraca władz samorządowych i lokalnych organizacji jest ważna,

d. posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać lokalnej społeczności,

e. są aktywni lokalnie, w szczególności działają i/lub pracują w organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność doradczą i szkoleniową na rzecz trzeciego sektora, np. centra
wsparcia NGOs, ośrodki Działaj Lokalnie, lokalne grupy działania.

13. Organizator zastrzega sobie, iż zgodnie z założeniami projektu “Zielony Lider” do niniejszego
projektu zostaną wybrane osoby, które złożą oświadczenie, iż podejmą działania na terenie gmin
do 50 tys. mieszkańców.

14. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu wraz z listą rezerwową zostanie opublikowana do 11
października 2022 r. na stronie ofop.eu.

15. W przypadku, gdy kilka osób spełnia te same kryteria wyboru decyduje głos Przewodniczącego
Komisji Rekrutacyjnej.

16. Lista rezerwowa obejmuje Kandydatki/Kandydatów, które/rzy spełniły/li wymogi uczestnictwa w
Projekcie,, a nie zostali wybrani z powodu braku miejsc. Kandydatki/Kandydaci z listy
rezerwowej będą kwalifikowani do Projektu według województwa i kolejności miejsca na tej
liście, w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do Projektu.
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Kandydatki/Kandydaci z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do Projektu będą informowani
mailowo.

17. W przypadku, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana liczba miejsc w Projekcie,
przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach ustalonych przez Organizatora.
Informacja o dodatkowej rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie ofop.eu.

18. Uczestniczki/Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie dostarczą w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych (pod rygorem skreślenia z
listy uczestników) ostateczne dokumenty uczestnictwa w Projekcie, w tym rekomendację od
organizacji pozarządowej, umowę o współpracy, podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

§ 6
Udział w sesjach Projektu Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO

1. Organizator zapewnia osobom uczestniczącym w sesjach wyjazdowych zakwaterowanie i
wyżywienie, udział w zajęciach oraz materiały szkoleniowe. Organizator nie zapewnia zwrotu
kosztów przejazdu.

2. Zgodnie z zapisami Regulaminu określonymi w § 3 ust. 2 w ramach Projektu odbędą się 4
trzydniowe sesje szkoleniowe. Obecność na zajęciach oraz realizacja zadań dodatkowych jest
obowiązkowa.

3. Po zakończeniu wszystkich sesji i spełnieniu wymagań Organizator wydaje Certyfikat Doradcy
NGO - Fundusze dla Klimatu.

4. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest:

a. uczestnictwo we wszystkich sesjach szkoleniowych (min. 80% uczestnictwa),
dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach zaliczenie zajęć w innej formule;

b. aktywny udział w spotkaniach z innymi Uczestniczkami/Uczestnikami oraz z
ekspertami;

c. organizacja i przeprowadzenie min. 2 ogólnodostępnych spotkań z organizacjami
pozarządowymi, liderami samorządowymi współpracującymi z organizacjami
pozarządowymi, podczas których doradca przekaże informacje o dostępnych
możliwościach pozyskania funduszy na rzecz ochrony środowiska i klimatu oraz
zasadach ubiegania się o fundusze.

d. przeprowadzenie usług doradczych wspierając 3 społeczności lokalne (min. 40h) w
procesie aplikowania o fundusze europejskie na przedsięwzięcia społeczne i/lub
inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu,
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e. regularna sprawozdawczość z realizacji działań oraz udział w ewaluacji projektu.

5. W przypadku, gdy Uczestniczka/Uczestnik nie będzie mogła/mógł wziąć udziału w sesji
szkoleniowej, zobowiązana/y jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o tym fakcie
oraz do uzupełnienia zajęć w postaci zadań dodatkowych. W przypadku nieuzasadnionej
nieobecności Uczestniczka/Uczestnik zobowiązana/y jest do pokrycia kosztów związanych z
nieobecnością. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Organizatora.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Uczestniczka/Uczestnik zobowiązany jest do
przedstawienia uzasadnienia rezygnacji na piśmie. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie przez Organizatora.

7. W przypadku kiedy Uczestniczka/Uczestnik nie będzie przestrzegać Regulaminu Projektu
zostanie skreślony z listy Uczestników Projektu. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie przez Organizatora i odnotowany w dokumentacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Osoba uczestnicząca w Projekcie zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu obiektu, w
którym odbywa się sesja szkoleniowa.

2. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zgłaszania zmian danych kontaktowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Dane kontaktowe:
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa
tel: 22 370 25 04, e-mail: ofop@ofop.eu
www.ofop.eu

Kontakty w sprawie projektu:
Mikołaj Kostaniak - koordynator projektu, funduszedlaklimatu@ofop.eu
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