
 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

  

w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!”  

POWR.02.16.00-00-0006/16 

§ 1  

Przepisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Aktywnie w tworzeniu 

prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16, w tym rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w 

ramach projektu, warunki organizacji szkoleń oraz warunki ukończenia szkolenia, a także 

procedury w przypadku rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie.  

2. Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16 jest 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.  

3. Beneficjentem realizującym projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-

0006/16 jest Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, z siedzibą w Poznaniu (61-556), ul. 

Piastowska 38, www.amazonkifederacja.pl.  

4. Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16 realizowany jest w 

partnerstwie z Fundacją „Wygrajmy zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja z siedzibą w 

Warszawie (00-547) ul. Piękna 28/34 nr lok. 53., www.wygrajmyzdrowie.pl. 

5. Beneficjentami ostatecznymi Projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-

0006/16 są osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia czyli przedstawiciele 

organizacji pacjentów – uczestnicy szkoleń.  

§ 2  

Postanowienia ogólne 

1. Celem projektu nr „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16  jest 

podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju, z zakresu 

stanowienia prawa, poprzez realizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom tej 

grupy. Projekt jest realizowany od stycznia 2018 r. do czerwca 2020 roku.  

2. Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16 obejmuje swym 

zasięgiem teren całej Polski.  

3. Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16  przewiduje 

przeszkolenie przedstawicieli organizacji pacjentów z różnych regionów RP. 
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4. Udział Uczestników w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-

0006/16  jest bezpłatny.  

5. W ramach Projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16  

zaplanowano realizację 31 czterodniowych szkoleń w formie mieszanej (wykład oraz 

warsztaty praktyczne) dla 20 osób każde ze szkoleń. 

 

6. Szkolenia w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16 

będą odbywać się zgodnie z ustalanym na bieżąco harmonogramem i programem, który będzie 

udostępniany najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem na stronie 

internetowej Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”: www.amazonkifederacja.pl oraz w biurze 

Projektu: ul. Piastowska 38, 61-556 Poznań, kontakt: 730 580 734, 61 8333 665; 

biuro@amazonki.poznan.pl .  

§ 3  

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. O uczestnictwo w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16 

może się ubiegać osoba, która spełnia następujące kryteria: zamieszkuje na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej,  jest przedstawicielem, pracuje, lub współpracuje z organizacją 

reprezentującą pacjentów tzn. jest członkiem organów organizacji, członkiem stowarzyszonym, 

pracownikiem, wolontariuszem, pacjentem.  

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” 

POWR.02.16.00-00-0006/16 zobowiązana jest do złożenia deklaracji udziału w projekcie wraz 

z oświadczeniem uczestnika projektu oraz wypełnienia formularza zgłoszenia.  

3. Nie podpisanie, lub nie złożenie jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w pkt. 2 

uprawnia do nie zakwalifikowania osoby jako Beneficjenta Ostatecznego w ramach Projektu 

„Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16.  

§ 4  

Warunki realizacji szkoleń 

1. Beneficjent zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i 

kadrowe.  

2. Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany do udziału w wybranym szkoleniu w ramach 

Projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16. W razie nie 

zakwalifikowania się na wybrany termin, Beneficjent zaproponuje inny termin szkolenia, z 

którego będzie mógł skorzystać Beneficjent Ostateczny. 

3. Beneficjent Ostateczny potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście 

obecności i punktualnie stawia się na szkolenie. 

http://www.amazonkifederacja.pl/
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4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie „Aktywnie w tworzeniu prawa!” 

POWR.02.16.00-00-0006/16 po przesłaniu pocztą elektroniczną rezygnacji wraz z 

uzasadnieniem.  

5. W przypadku braku uczestnictwa w szkoleniu oraz braku rezygnacji łącznie, Beneficjent 

może dochodzić od uczestnika zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w 

szkoleniu, w ramach Projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!” POWR.02.16.00-00-0006/16. 

6. Uczestnik szkoleń otrzymuje: 

a) materiały szkoleniowe i edukacyjne (wydruki prezentacji, notatnik, długopis), 

b) bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego szkolenia, 

c) bezpłatny posiłek (przerwy kawowe w trakcie zajęć edukacyjnych), 

 

7. Uczestnik ponosi we własnym zakresie wszystkie koszty podróży związane z uczestnictwem 

w szkoleniu. 

8. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu jest osobisty udział Beneficjenta 

Ostatecznego w szkoleniu. 

9. W celu weryfikacji sytuacji Beneficjentów Ostatecznych oraz skuteczności działań projektu 

po zakończeniu i w trakcie realizacji projektu uczestnicy szkoleń są zobowiązani do:  

a. wypełnienia formularza będącego podstawą do stworzenia bazy SystemuSL2014 

stanowiącym wymóg realizacji szkolenia finansowanego z EFS, 

b. udziału w systemie oceny szkoleń poprzez wypełnienie ankiet 

c. informowaniu Beneficjenta o wszelkich zmianach, dotyczących swoich danych 

osobowych.  

§ 5  

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część deklaracji podpisywanej przez uczestników 

szkoleń.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Beneficjent 

Projektu. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19 marca 2018 r. 


