Regulamin projektu
Profesjonalizacja organizacji pozarządowych
woj. warmińsko-mazurskiego.

Definicje
Projekt – zadanie publiczne współfinansowane
ze
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

środków

Urzędu

Organizator – Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy ul. T. Chałubińskiego
18, KRS: 0000846484, NIP: 6793200954.
Uczestnik
–
organizacje
woj. warmińsko–mazurskiego.

pozarządowe

mające

siedzibę

na

terenie

Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie https://prongo.pl/formularz-ngo-z-woj-warminsko-mazurskiego, za pomocą którego Uczestnik
składa oświadczenie o przystąpieniu do Projektu.
Czas trwania
09.07.2021 r.

– okres w którym realizowany jest Projekt, tj. 17.05.2021 –

Świadczenie – usługa realizowana przez Organizatora na rzecz podmiotów biorących
udział w Projekcie (Uczestników) polegająca na udzieleniu merytorycznych konsultacji
z użyciem elektronicznych środków komunikacji (mail) lub telefonicznie (max 30
minut). Konsultacje udzielane są zgodnie z wiedzą i kompetencjami Organizatora.
§ 1. Organizator i cel projektu
1) Organizatorem BPC jest Fundacja Pro NGO z siedzibą w Krakowie przy
ul. T. Chałubińskiego 18, 30-698 Kraków (Organizator), e-mail: biuro@pro-ngo.pl.
2) Celem projektu jest:
a) Realizacja spotkania online w formie moderowanej debaty oraz udostępnienie
jej online,
b) Indywidualne wsparcie i konsultacje dla organizacji pozarządowych, po którym
każda z nich:
a) Omówi aktualny plan rozwoju, celów fundraisingowych oraz planu
współpracy z firmami,
b) Pozna podstawowe założenia współpracy z firmami i korporacjami,
c) Pozna ideę CSR-u oraz będzie potrafiła określić cele CSR własnych
projektów,
d) Wypracuje podstawy do stworzenia założeń merytorycznych własnej
oferty/wizytówki.
c) Zwiększenie szansy NGO z mniejszych miejscowości na współpracę z biznesem
oraz dywersyfikację przychodów.
d) Zaprezentowanie uczestnikom nowych opcji finansowania.
e) Rozwój NGO biorących udział w projekcie, zainicjowanie zmiany w ich
funkcjonowaniu i
f) podejmowaniu działań oraz wsparcie lokalnej społeczności.
§ 2. Udział w projekcie
1) Zgłoszenia do Projektu dokonuje się poprzez Formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie https://pro-ngo.pl/formularz-ngo-z-woj-warminsko-mazurskiego/

2) Podczas dokonywania zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest wskazać zakres
merytoryczny świadczenia, które ma zostać zrealizowane na jego rzecz.
3) Po wypełnieniu i przesłaniu formularza Organizator prześle zwrotnie informację
email z potwierdzeniem dostępności wnioskowanych świadczeń oraz planowaną
datą ich wykonania lub udostępnieniem wolnych terminów konsultacji, do wyboru
przez Uczestnika.
4) Wykonanie usługi potwierdzane jest każdorazowo protokołem po konsultacyjnym.
Protokół sporządzany jest w formie elektronicznej przez Organizatora i nie wymaga
podpisu przez którąkolwiek ze Stron.
5) W Projekcie może wziąć udział maksymalnie 100 organizacji pozarządowych z
województwa Warmińsko – Mazurskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń
Uczestników.
6) Każdy z Uczestników może wziąć udział w Projekcie maksymalnie 3 razy, przy
czym Organizator dopuszcza dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika maksymalnie
raz dziennie.
7) Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub rezygnacji z organizowania
Projektu z przyczyn będących poza kontrolą (siła wyższa), bez uprzedzenia i bez
obowiązku wypłacenia Członkowi rekompensaty.
§ 3. Obowiązki Uczestnika
1) Korzystanie z udostępnionych materiałów wyłącznie na rzecz rozwoju własnej
organizacji.
2) Nieudostępnianie otrzymanych materiałów innych podmiotom.
3) Dołożenie wszelkich starań, aby dostarczone materiały oraz informacje stanowiły
dla Uczestnika szansę rozwoju.
§ 4. Terminy świadczeń
1) Świadczenia na rzecz organizacji biorących udział w projekcie realizowane będą od
21.06.2021 – 02.07.2021 r.
§ 5. Oświadczenia Uczestnika
1) Projekt będzie realizowany wyłącznie w zakresie działalności statutowej
Uczestnika.
2) Wszystkie informacje podane w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
3) Wyrażam zgodę na udział w badaniu / ankiecie po realizacji Projektu oraz na
przetwarzanie, udostępnianie i na publikacje wyników tych badań.
4) Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nazwy organizacji oraz
jej logo (znaku towarowego) na potrzeby Projektu, w tym opublikowania ich
na materiałach elektronicznych i papierowych związanych z Projektem.
§ 6. Postanowienia końcowe
1) Organizator informuje, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w
Regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego
zdarzenia, włącznie ze zmianą Regulaminu.
2) Do interpretacji powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
3) Skargi oraz zażalenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: biuro@pro-ngo.pl
4) Organizator udzieli odpowiedzi zwrotnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wiadomości.
Kraków, 8.06.2021 r.

