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25.09.2014 

REGULAMIN UCZESTNICTWA                                                                             
w projekcie„Monitoring funduszy europejskich” 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Monitoring funduszy 

europejskich”, realizowanym przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych z 

siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Kujawsko Pomorską Federacją Organizacji 

Pozarządowych z siedzibą w Toruniu. 

2. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z 

Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

 

II. Cel i założenia projektu 

1. Celem projektu jest monitorowanie funkcjonowania administracji rządowej (w zakresie zasad 

wdrażania funduszy europejskich) i samorządowej (w zakresie realizacji zadań w ramach 

zarządzania funduszami europejskimi) z uwagi na interes publiczny, jakim jest znaczenie dobrego 

wydatkowania środków na rozwój kraju oraz przeciwdziałanie działaniom opartym o niejasne, 

biurokratyczne procedury i powiązania polityczne. 

2. Projekt zakłada stworzenie i prowadzenie systemu monitoringu funduszy europejskich na 

poziomie województw, prowadzonego przez przedstawicieli lokalnych organizacji 

pozarządowych i mieszkańców. System funkcjonuje w oparciu ogólnopolski panel 

ds. monitorowania funduszy europejskich. 

3. Ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich skupia 16 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych z województw z terenu całego kraju wyłonionych w otwartym 

procesie rekrutacji. 

4. Ogólnopolski panel ds. monitorowania funduszy europejskich pełni funkcje związane 

w szczególności z: 

a. wymianą i gromadzeniem informacji, 

b. koordynacją działań rzeczniczych, 

c. wypracowaniem rozwiązań w oparciu o doświadczenia uczestniczących w panelu liderów 

i ekspertów. 
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III. Rekrutacja 

1. Rekrutacja przedstawicieli organizacji pozarządowych do ogólnopolskiego panelu ds. 

monitorowania funduszy prowadzona będzie od 25 września do 25 października 2014 r. 

2. Zaproszenie do przesyłania zgłoszeń do uczestnictwa w ogólnopolskim panelu 

ds. monitorowania funduszy zostanie opublikowane na stronach internetowych realizatorów 

projektu (ofop.eu), , na portalu ngo.pl oraz innych stronach branżowych, a także będzie 

dystrybuowane korespondencyjnie. 

3. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 października 2014 roku do biura Kujawsko-Pomorskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faksem. 

4. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia przez realizatorów projektu jest dołączenie deklaracji 

poparcia przez regionalną federację organizacji pozarządowych lub co najmniej 5 lokalnych 

organizacji pozarządowych. 

5. Zgłoszenia będą rozpatrywane pod kątem: 

a. posiadanej przez osobę zgłaszaną wiedzy merytorycznej związanej z systemem funduszy 

europejskich lub planowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem innych polityk publicznych, 

b. posiadanego przez osobę zgłaszaną doświadczenia w prowadzeniu rzecznictwa. 

6. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie 16 członków ogólnopolskiego panelu ds. 

monitorowania funduszy, po jednej osobie z każdego województwa. W przypadku braku 

zgłoszeń z danego województwa wybór zostanie dokonany spośród zgłoszeń z województw 

ościennych. 

7. Wyboru spośród zgłoszeń dokona Komisja Rekrutacyjna powołana przez realizatorów projektu. 

W skład komisji wejdą członkowie zespołu projektowego ze strony Ogólnopolskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jak 

również rekomendowani przez nich eksperci. 

8. W przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie realizacji projektu na powyższych zasadach zostanie 

przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

 

IV. Prawa i obowiązki uczestników ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy 

1. Członkowie ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy mają prawo do korzystania 

nieodpłatnie ze wsparcia zapewnianego przez realizatorów projektu. Realizatorzy projektu 

zapewniają członkom panelu przede wszystkim: 

a. podręcznik stanowiący kompendium wiedzy i informacji dotyczących monitoringu 

funduszy, 

b. 3-dniowe szkolenie w zakresie  zasad funkcjonowania komitetów monitorujących, 

możliwości działań monitoringowych, budowania kontaktu między przedstawicielami III 

sektora w komitetach monitorujących a organizacjami pozarządowymi, umiejętności 
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czytania programów operacyjnych i ich wskaźników i ich umiejscowienia w kontekście 

znajomości potrzeb poszczególnych polityk publicznych, metod rozliczania projektów 

przez rezultaty, zasady dostępu do informacji publicznej, umiejętności prowadzenia 

działań lobbystycznych (w tym zapewnienie wyżywienia, materiałów szkoleniowych, 

noclegów, zwrot kosztów przejazdu), 

c. współorganizację seminariów diagnozujących problemy regionalne (w tym pokrycie 

kosztów wynajmu sali, cateringu, wynagrodzenia moderatora oraz pokrycie kosztów 

przygotowania raportów z pracy w regionach), 

d. współorganizację szkoleń regionalnych (w tym pokrycie kosztów wynajmu sali, cateringu, 

wynagrodzenia trenera oraz pokrycie kosztów przygotowania raportów z pracy w 

regionach). 

2. Członkowie ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy są zobowiązani do: 

a. uczestnictwa w 3 spotkaniach strategicznych, 

b. uczestnictwa w 3-dniowym szkoleniu dotyczącym prowadzenia monitoringu funduszy i 

ich wdrażania w listopadzie 2014 roku, 

c. organizacji seminarium diagnozującego problemy regionalne w swoim województwie, 

d. prowadzenia monitoringu i analizy dokumentów dot. funduszy europejskich, przy czym 

działania te powinny zostać opisane w 2 raportach kwartalnych (I-V 2015 roku), 

e. uczestnictwa w spotkaniu podsumowującym członków panelu oraz przedstawicieli 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (IV-VI 2015 roku), 

f. współorganizacji (wspólnie z realizatorami projektu) szkolenia regionalnego dotyczącego 

monitoringu funduszy dla szerokiego grona NGO oraz mieszkańców w swoim 

województwie. 

3. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się ze zobowiązań członkowie 

panelu kontaktują się z realizatorami w celu uzgodnienia alternatywnych terminów lub działań  

zastępczych. W przypadku rażącego niewywiązywania się ze zobowiązań bez uzasadnionych 

przyczyn realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia członka z panelu i z projektu. 

4. W przypadku wykluczenia lub rezygnacji z udziału w panelu i w projekcie przed jego 

zakończeniem, bez wystąpienia ważnego powodu po stronie Uczestniczki/-ka 

udokumentowanego na piśmie stosownymi dokumentami, Uczestniczka/-k zobowiązuje się do 

zwrotu nakładów finansowych związanych z uczestnictwem danej osoby w projekcie w kwocie 

1.900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100). 


