
Imiê (imiona)

Poziom wykszta³cenia

OSOBOWE:

TELEADRESOWE (adres zamieszkania):

Numer telefonu (wraz z kierunkowym)

0
Numer telefonu komórkowego

0

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

Oœwiadczam, ¿e zosta³am(em) poinformowana(y), i¿ projekt pod nazw¹ „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach ró¿norodnoœci” jest 
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego i zapozna³am(em) siê z Regulaminem udzia³u przedstawicieli jednostek samorz¹du 
terytorialnego w projekcie. Zobowi¹zujê siê do udzielania informacji niezbêdnych dla celów monitoringu i ewaluacji w trakcie i po zakoñczeniu udzia³u w us³ugach szkoleniowych. 
Powy¿sze dane przedstawione przeze mnie w zwi¹zku z ubieganiem siê o udzia³ w projekcie, s¹ aktualne i prawdziwe oraz odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu. Jestem œwiadom(a) 
odpowiedzialnoœci prawnej, jak¹ ponoszê w przypadku podania nieprawdziwych danych. Wyra¿am zgodê na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych w 
celu udzielenia wsparcia i obs³ugi projektu oraz na potrzeby monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. 
U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i przyjmujê do wiadomoœci, i¿ administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Departament Zarz¹dzania Europejskim 
Funduszem Spo³ecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Wyra¿am zgodê na uczestnictwo ww. Pracownika w cyklu szkoleñ, organizowanych w ramach projektu pod nazw¹ „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w 
warunkach ró¿norodnoœci”.

Kod pocztowy Miejscowoœæ

Ulica numer domu

Powiat Województwo Miasto Wieœ

Gmina

ID I Beneficjenta

Wype³nia pracownik Biura Projektu

DANE PIERWSZEGO PRACOWNIKA ZG£ASZANEGO
DO UDZIA£U W PROJEKCIE:

Kobieta

wy¿sze pomaturalne ponadgimnazjalne

Nazwa stanowiska zajmowanego w jednostce samorz¹du terytorialnego

Nazwa wydzia³u/referatu

1. Zakres obowi¹zków powierzonych Pani/Panu 
lub planowanych do powierzenia*

Zwi¹zany z kwestiami bezrobocia

Zwi¹zany z kwestiami pomocy i integracji spo³ecznej

Zwi¹zany z ochron¹ zdrowia

Zwi¹zany z edukacj¹

Zwi¹zany ze wspó³prac¹ z partnerami spo³ecznymi

Nazwisko

Pesel Wiek Mê¿czyzna

Prosimy o wype³nienie deklaracji czytelnie, drukowanymi literami.

Zwi¹zany z kultur¹

Inny, zwi¹zany z szeroko rozumianymi kwestiami spo³ecznymi

znajomoœæ mo¿liwoœci dofinansowania projektu w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

sporz¹dzanie wniosków o dofinansowanie projektu

zarz¹dzanie projektem zgodnie z metodyk¹ Project Cycle Management

planowanie, monitoring i ewaluacja projektu

sprawozdawczoœæ finansowa i merytoryczna

rozliczanie i dokumentowanie wydatków w projekcie

dokumenty programowe oraz obowi¹zuj¹ce przepisy prawa krajowego i unijnego

kontrola i audyt projektu

narzêdzia informatyczne, wspieraj¹ce zarz¹dzanie projektem

2. Prosimy o wskazanie problemów, wystêpuj¹cych przy planowaniu, tworzeniu i 
wdra¿aniu projektów finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego *:

* Mo¿na zaznaczyæ kilka odpowiedzi

3. Czy uczestniczy³a Pani/Pan w kursach lub szkoleniach z zakresu zarz¹dzania projektami metod¹ Project Cycle Management: tak nie

Data i podpis osoby kierujàcej na szkolenie 
(upowaýnionej do reprezentowania 
jednostki samorzàdu terytorialnego)

Piecz¹tka jednostki 
samorz¹du terytorialnego

Data i podpis osoby kierowanej na szkolenie 
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Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

UNIA EUROPEJSKA

Formularz zg³oszeniowy – umowa udzia³u w projekcie pod nazw¹:
„Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach ró¿norodnoœci”

DODATKOWE:

numer lokalu

Biuro Organizatora Szkoleñ:
 WYG International Sp. z o.o. 

ul. PCK 10/5 • 40-057 Katowice
tel. 032 251 10 47, fax 032 251 10 26

www.dobrezarzadzanie.pl
e-mail: rekrutacja@dobrezarzadzanie.pl
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REGULAMIN UDZIA£U PRZEDSTAWICIELI JEDNOSTEK SAMORZ¥DU 8. Kandydaci na Beneficjentów Ostatecznych obowi¹zani s¹ dostarczyæ do Biura 
TERYTORIALNEGO W PROJEKCIE POD NAZW¥: OS orygina³ wype³nionego i podpisanego Formularza zg³oszeniowego – umowy 

uczestnictwa w us³ugach projektu „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze 
„Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach zarz¹dzaæ w warunkach ró¿norodnoœci”.
ró¿norodnoœci” 9. Wzór formularza, wymienionego w pkt V.8 regulaminu dostêpny jest m.in. na 

nastêpuj¹cej stronie internetowej: www.dobrezarzadzanie.pl.
I. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin okreœla ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa przedstawicieli VI. Zasady rekrutacji i selekcji
jednostek samorz¹du terytorialnego w przedsiêwziêciu pod nazw¹ „Projekty 1. Postêpowanie rekrutacyjne jest obligatoryjne dla kandydatów na Beneficjentów 
finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach ró¿norodnoœci”. Ostatecznych. Rekrutacja i selekcja zostan¹ przeprowadzone zgodnie z polityk¹ 
2. Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu równych szans.
Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (POKL), Priorytet V. 2. Zg³oszenia kandydatów na Beneficjentów Ostatecznych bêd¹ przyjmowane w 
Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.2 Wzmocnienie potencja³u administracji samorz¹dowej, Biurze OS. Zg³oszenia mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub za poœrednictwem poczty na 
Poddzia³anie 5.2.1 Modernizacja zarz¹dzania w administracji samorz¹dowej. adres:
3. Realizatorem Projektu jest Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, z Biuro Organizatora Szkoleñ
siedzib¹ w Wa³brzychu, ul. Wysockiego 10 w partnerstwie z Urzêdem Miejskim w WYG International Sp. z o.o.
Polanicy-Zdroju, z siedzib¹: ul. D¹browskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój. ul. PCK 10/5

40-057 Katowice
II. Definicje tel.: 032 251 10 47 · faks: 032 251 10 26
1. Projekt - „Projekty finansowane z Unii, czyli jak dobrze zarz¹dzaæ w warunkach e-mail: rekrutacja@dobrezarzadzanie.pl
ró¿norodnoœci”, realizowany na terytorium RP w okresie od 01.12.2008r. do 3. Za termin dokonania zg³oszenia uwa¿ana bêdzie data wp³ywu do Biura OS 
31.05.2010r. prawid³owo wype³nionego formularza, o którym mowa w pkt V.8 regulaminu.
2. JST – jednostka samorz¹du terytorialnego zg³aszaj¹ca Beneficjenta 4. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu kandydatów do udzia³u w Projekcie 
Ostatecznego do udzia³u w szkoleniu. zostanie podjêta na podstawie kolejnoœci nades³anych zg³oszeñ oraz z 
3. Beneficjent Ostateczny – uczestnik szkoleñ, skierowany przez JST. uwzglêdnieniem spe³niania warunków uczestnictwa, wymienionych w pkt V 
4. Pracownik – osoba fizyczna, zatrudniona przez JST na podstawie stosunku pracy regulaminu. Priorytetowo bêd¹ traktowani przedstawiciele JST reprezentuj¹cy gminy 
(wyboru, mianowania, powo³ania lub na podstawie umowy o pracê). wiejskie i miejsko-wiejskie.
5. OS - organizator szkolenia – WYG International Sp. z o.o. 5. Kandydaci na Beneficjentów Ostatecznych zostan¹ przez pracownika OS 
6. PCM – Project Cycle Management – Zarz¹dzanie Cyklem Projektu – metodologia powiadomieni o zakwalifikowaniu siê do udzia³u w Projekcie (faksem, mailem lub 
zarz¹dzania projektami opracowana i zalecana przez Komisjê Europejsk¹. listem). Otrzymany dokument potwierdza mo¿liwoœæ uczestnictwa w cyklu 
7. Cykl szkoleniowy – trójpoziomowa oferta szkoleniowa, przygotowana przez OS. szkoleniowym i powoduje ¿e kandydat staje siê Beneficjentem Ostatecznym.
8. Poziom szkolenia – trzydniowa, wyjazdowa sesja szkoleniowa. 6. W procesie rekrutacji i selekcji ustalona zostanie lista rezerwowa zawieraj¹ca do 

20 % kandydatów. 
III. Cel Projektu
Nadrzêdnym celem Projektu jest wzmocnienie potencja³u administracji samorz¹dowej VII. Zasady uczestnictwa w cyklu szkoleniowym
i poprawa zarz¹dzania projektami miêkkimi wg metody Project Cycle Management, 1. Beneficjent Ostateczny na podstawie Harmonogramu szkoleñ dostêpnego na 
poprzez przybli¿enie kadrze kierowniczej urzêdów problematyki PCM i podniesienie stronie internetowej www.dobrezarzadzanie.pl, uzgadnia z pracownikiem OS terminy i 
poziomu wiedzy i umiejêtnoœci z tego zakresu pracowników JST. miejsca ka¿dego z trzech poziomów szkolenia.

2. Ostateczne potwierdzenie o zakwalifikowaniu siê na szkolenie w konkretnym 
IV. Zakres us³ug oferowanych w Projekcie terminie i miejscu, zostanie Beneficjentowi Ostatecznemu przes³ane drog¹ mailow¹, 
1. Beneficjenci Ostateczni mog¹ skorzystaæ z trójpoziomowego, wyjazdowego cyklu faxem lub za poœrednictwem poczty, w terminie nie póŸniejszym ni¿ 7 dni przed 
szkoleniowego. rozpoczêciem szkolenia.
2. Ka¿dy z trzech poziomów szkolenia organizowany jest w dniach roboczych, w 3. Beneficjent Ostateczny jest zobowi¹zany do uczestnictwa (obecnoœci) we 
miejscu i terminie wskazanym przez OS, w odstêpach co ok. 6 tygodni i trwa 3 dni, po 8 wszystkich us³ugach merytorycznych przewidzianych w programie i harmonogramie 
godzin dziennie. poszczególnych poziomów szkoleñ.
3. Pierwsze 2 poziomy to szkolenia ogólne z zakresu zarz¹dzania projektami wg 4. W przypadku, gdy Beneficjent Ostateczny zakwalifikowany na szkolenie z 
PCM. Trzeci i ostatni poziom polega na zapoznaniu siê z aplikacj¹ informatyczn¹ uzasadnionych przyczyn nie mo¿e braæ udzia³u w szkoleniu, zobligowany jest 
s³u¿¹c¹ do zarz¹dzania projektami pn. VICTORIA PM, po ukoñczeniu którego niezw³ocznie powiadomiæ o tym fakcie pracownika Biura OS.
Beneficjenci Ostateczni otrzymaj¹ bezp³atnie czasow¹ licencjê (po 1 sztuce dla JST) 5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbêdzie siê z winy OS, zaproponowany zostanie 
na u¿ytkowanie w/w aplikacji. inny termin szkolenia do akceptacji przez JST.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce oferty szkoleniowej dostêpne s¹ na stronie 6. Beneficjent Ostateczny jest zobowi¹zany do dostarczenia do OS oœwiadczenia 
internetowej: www.dobrezarzadzanie.pl, lub te¿ bezpoœrednio w Biurze OS, JST o wniesieniu wk³adu w³asnego, o którym mowa w pkt V.6 regulaminu, niezw³ocznie 
mieszcz¹cym siê przy ul. PCK 10/5, 40-057 Katowice, infolinia: (032) 251 10 47. po otrzymaniu wynagrodzenia za miesi¹c, w którym uczestniczy³ w szkoleniu, nie 
4. Podczas wszystkich trzech poziomów szkoleñ OS zapewnia Beneficjentom póŸniej jednak ni¿ do 5 dnia roboczego nastêpnego miesi¹ca.
Ostatecznym materia³y szkoleniowe, zakwaterowanie i wy¿ywienie. 7.  W przypadku niedostarczenia dokumentu okreœlonego w pkt VI.6 regulaminu w 
5. OS nie pokrywa kosztów dojazdu Beneficjentów Ostatecznych do miejsca wymaganym terminie, Beneficjent Ostateczny mo¿e zostaæ skreœlony z listy 
szkolenia. uczestników projektu.

8. Po ukoñczeniu ka¿dego poziomu szkoleñ Beneficjent Ostateczny otrzyma 
V. Warunki uczestnictwa w Projekcie œwiadectwo ukoñczenia szkolenia, natomiast osoby uczestnicz¹ce we wszystkich 
1. Beneficjentami Ostatecznymi Projektu mog¹ byæ wy³¹cznie pracownicy jednostek trzech poziomach szkoleñ otrzymaj¹ dodatkowo certyfikat.
samorz¹du terytorialnego – pracownicy urzêdów gmin miejskich, miejsko-wiejskich i 
wiejskich oraz starostw powiatowych, w tym minimum 80% uczestników szkoleñ VIII. Proces monitoringu i oceny
stanowiæ bêd¹ pracownicy gmin miejsko – wiejskich i wiejskich. 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegaj¹ 
2. W pierwszej kolejnoœci do Projektu bêd¹ kwalifikowani Beneficjenci Ostateczni, procesowi monitoringu i ewaluacji, maj¹cemu na celu ocenê skutecznoœci dzia³añ 
którzy spe³niaj¹ nastêpuj¹ce kryteria: podjêtych w ramach Projektu.
a. formalne: 2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Beneficjenci Ostateczni 
- wykszta³cenie minimum œrednie, Projektu zobowi¹zani s¹ do:
- zakres obowi¹zków (na obecnym stanowisku lub planowany do powierzenia) a. udzielania informacji, m.in. poprzez wype³nianie anonimowych ankiet 
zwi¹zany z szeroko rozumianymi kwestiami spo³ecznymi w urzêdzie (kwestie ewaluacyjnych,
bezrobocia, pomocy spo³ecznej, ochrony zdrowia, edukacji, wspó³pracy z partnerami b. udzia³u w sprawdzianie wiedzy przeprowadzonym na ka¿dym szkoleniu,
spo³ecznymi itd.), c. udzia³u w egzaminie koñcowym, przeprowadzonym po ukoñczeniu trzech 
b. merytoryczne: poziomów szkoleñ.
- brak odbytych szkoleñ w zakresie zarz¹dzania projektami metod¹ PCM, 
- wystêpuj¹ce problemy zwi¹zane z bie¿¹cym planowaniem, tworzeniem i IX. Zasady rezygnacji i wykluczenia z uczestnictwa w Projekcie
wdra¿aniem projektów. 1. W przypadku rezygnacji z udzia³u w Projekcie, Beneficjent Ostateczny 
3. Beneficjentami Ostatecznymi nie mog¹ byæ pracownicy jednostek podleg³ych zobowi¹zuje siê dostarczyæ do Biura OS pisemn¹ informacjê o tym fakcie (osobiœcie, 
JST. faxem, e-mailem b¹dŸ za poœrednictwem poczty) w najwczeœniej mo¿liwym terminie.
4. Maksymaln¹ liczbê Beneficjentów Ostatecznych ustala siê na poziomie 864 osób. 2. Na miejsce osoby rezygnuj¹cej, do udzia³u w Projekcie zostaje zakwalifikowana 
5. Jedna JST mo¿e przeszkoliæ nie wiêcej ni¿ dwóch pracowników. OS zastrzega pierwsza osoba z listy rezerwowej z uwzglêdnieniem zapisów pkt VI regulaminu.
sobie jednak prawo odmówienia udzia³u drugiej osobie z JST w przypadku, gdy ogólna 3. Nie zastosowanie siê do niniejszego regulaminu mo¿e skutkowaæ skreœleniem z 
pula JST wyniesie 648. listy Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
6. Udzia³ Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie jest bezp³atny. Jednak¿e JST s¹ 
zobowi¹zane do wniesienia bezgotówkowego wk³adu w³asnego za udzia³ X. Pozosta³e
pracowników w szkoleniach, w formie wydatków na ich wynagrodzenie zasadnicze 1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowieñ niniejszego 
wraz z dodatkami, nale¿ne na mocy przepisów ogólnych lub regulaminów regulaminu, Strony bêd¹ stara³y siê za³atwiæ go polubownie, a w przypadku braku 
wewnêtrznych (wk³ad w wynagrodzeniu). Wniesienie wk³adu w³asnego, JST porozumienia, w³aœciwym do jego rozstrzygniêcia bêdzie S¹d Powszechny, w³aœciwy 
potwierdza oœwiadczeniem o wysokoœci wynagrodzenia osoby bior¹cej udzia³ w dla siedziby OS.
szkoleniu Wk³ad ten powinien zostaæ wyliczony proporcjonalnie do czasu udzia³u tej 2. Niniejszy regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia. OS zastrzega sobie 
osoby w szkoleniu. Szczegó³owy tryb i zasady wnoszenia wspó³finansowania szkoleñ prawo zmiany regulaminu b¹dŸ wprowadzenia dodatkowych warunków bez 
zawarty zosta³ na stronie internetowej: www.dobrezarzadzanie.pl. uprzedzenia.
7. W celu potwierdzenia wniesienia wk³adu w³asnego, OS zastrzega sobie prawo 3. Regulamin obowi¹zuje przez okres realizacji Projektu.
wgl¹du do dokumentacji ksiêgowej JST wyp³acaj¹cej wynagrodzenie, o którym mowa 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj¹ 
w pkt V.6 regulaminu. przepisy Kodeksu Cywilnego.


