Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu „Promocja organizacji w intrenecie – marketing i
PR. Google Grants – AdWords dla organizacji non – profit” realizowanego w ramach projektu
„OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu”
§ 1 Informacje o projekcie
1. Okres realizacji projektu: 01.01.2012 – 31.12.2014.
2. Realizator projektu: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.
3. Biuro projektu znajduje się przy ul. Ogrodowa 50 lok.1, 00-876 Warszawa.
4. Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie.
5. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wsparcie sektora ekonomii
społecznej
6. Projekt ma charakter kompleksowego systemu wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz osób
zakładających takie podmioty.
7. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2

§ 2 Beneficjenci projektu
1. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby w wieku od 15 do 64 lat
zamieszkałe/zameldowane w województwie Mazowieckim.

§ 3 Procedura rekrutacji
1. Informacja o terminie i warunkach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej
projektu (www.ekonomiaspołeczna.boris.org.pl) i stronie www.inwestycjawkadry.info.pl oraz w Biurze projektu
w dniu 07.02.2013
2. Szkolenie skierowane jest do osób działających w organizacjach pozarządowych posiadających status OPP
które zajmują się fundraisingiem lub promocją.
3. Osoby chętne do udziału w projekcie wypełnią dostępny na stronie internetowej
(www.ekonomiaspoleczna.boris.org.pl) lub w biurze Stowarzyszenia BORIS formularz zgłoszeniowy a następnie
odeślą go pocztą elektroniczną na adres – owies@boris.org.pl . Istnieje również możliwość osobistego
dostarczenia formularza do Biura projektu lub wysłania go pocztą tradycyjną. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 20.02.2013 o godzinie 12.00.
4. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona – 17 uczestników. W przypadku większej niż zakładana
liczby zgłoszeń, o przyjęciu na cykl szkoleniowy będą decydowały następujące kryteria:
a. Miejsce zamieszkania – w przypadku osób zamieszkałych na terenach wiejskich lub wiejsko miejskich
(miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców) przyznawany będzie 1 punkty
b. W przypadku takiej samej ilości punktów o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
5. O ostatecznym zakwalifikowaniu do grupy osób uczestniczących w projekcie decydować
będzie Komisja rekrutacyjna. Konieczne jest podanie w formularzu wszystkich wymaganych danych.
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6. Pierwsze 17 osób, które spełnią wszystkie kryteria rekrutacji, zostanie zakwalifikowanych
do udziału w szkoleniu. Kolejne osoby (maksymalnie 7), zostaną wpisane na listę
rezerwową. W przypadku, gdy któraś z osób zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału w
szkoleniu, na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza osoba z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.
7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest podpisanie przed rozpoczęciem szkolenia deklaracji
uczestnictwa, wypełnienie formularza PEFS oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach
projektu zawartych w formularzu PEFS.

§ 4 Zakres wsparcia
1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje możliwość skorzystania z 8 godzin szkoleniowych z zakresu promocja
organizacji w intrenecie przy wykorzystaniu Google Grants – AdWords dla organizacji non – profit
2. Szkolenia odbędą się 25 lutego 2013 w Warszawie, w godzinach 08:45 - 15:00.
4. Szczegółowy program szkolenia zostanie przygotowany przez osobę prowadzącą szkolenie.
5. W ramach projektu osoby uczestniczące będą miały zapewnione:
a. Wykwalifikowanych trenerów/trenerki,
b. Materiały i pomoce szkoleniowe.
c. Przerwę kawową i obiad.

§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników i uczestniczek
1. Osoby biorące udział w projekcie są uprawnione do skorzystania ze wsparcia oferowanego w
ramach projektu. Osoby te nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie.
2. Przed szkoleniem osoby zakwalifikowane zobowiązane są do wypełnienia i
podpisania deklaracji uczestnictwa, formularza PEFS oraz zgody na przetwarzanie w ramach
projektu danych zawartych w formularzu PEFS. Brak tych dokumentów uniemożliwia
uczestnictwo w projekcie.
4. Uczestnicy i uczestniczki wyrażają zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym, które odbędzie
się w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

§ 6 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
Rezygnację udziału w projekcie wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej. Oświadczenie
należy złożyć w Biurze projektu, ul. Ogrodowa 50 lok. 1, 00 – 876 Warszawa.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.02.2013 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w
przypadku zmiany wytycznych PO KL.
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