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Regulamin  

 
uczestnictwa w projekcie „Drugi krok młodych ngo”  

realizowanym przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej sfinansowanego  przez  

Narodowy  Instytut Wolności   

ze  środków Funduszu Inicjatyw Społecznych  na lata 2014-2020. 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Projekt „Drugi krok młodych NGO” sfinansowano  przez  Narodowy  Instytut Wolności  ze  

środków Funduszu Inicjatyw Społecznych  na lata 2014-2020. 

 

2.Projekt jest realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, zwany dalej 

Fundacją. 

 

3. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. 

 

4.Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2020 –30.11.2020 r. 

 

5.Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacji w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 65.W 

ramach projektu przewiduje się: 

 Wsparcie animacyjne 

 Wsparcie szkoleniowe 

 Wizyta studyjna 

 Wydarzenie Giving Circle 

7.Projekt „Drugi krok młodych NGO”  adresowany  jest  do młodych organizacji 

pozarządowych oraz grup nieformalnych z województwa lubelskiego przy czym: 

a) Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w 

art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru (w tym KGW 

zarejestrowane w ARiMR) nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia deklaracji udziału w 

projekcie. W uzasadnionych przypadkach dopuścimy do projektu również starsze organizacje 

pod warunkiem, że organizacja lub osoby chcące skorzystać z projektu nie realizowały 

dużych projektów tj. z budżetem powyżej 20 tyś zł. 

b) Grupy nieformalne to osoby które realizowały dofinansowane ze środków publicznych 

przedsięwzięcie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW 

samodzielnie lub wspólnie z inną organizacją pozarządową. 

 

8.Pomocą w ramach Projektu objętych zostanie min. 100 osób przyjętych w wyniku 

przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego w okresie 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. w 

tym: 

 Wsparcie animacyjne – 20 osób (5 ngo) 

 Wsparcie szkoleniowe – 100 osób (5 grup nieformalnych i 25 ngo) 

 Wizyta studyjna – (30 osób) 

 Wydarzenie Giving Circle (80 osób) 
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9. Planowane jest utworzenie następujących grup ćwiczeniowych objętych następującym 

wsparciem: 

 Wsparcie animacyjne – 5 warsztatów po około 5 uczestników (5 ngo) 

 Wsparcie szkoleniowe – 4 szkolenia 8 godzinne po około 20 uczestników (nie więcej 

niż 30 uczestników) 

 Wizyta studyjna – minimum dwu dniowa wizyta dla 30 uczestników 

 Wydarzenie Giving Circle  - 3 ngo będzie prezentować swoje projekty dla około 80 

uczestników, 13 ngo uczestników projektu będzie mogło zaprezentować swoje 

działania. 

 

10.Udział uczestników Projektu we wsparciu jest nieodpłatny. 

11. Gwarantujemy bezpłatny poczęstunek i materiały szkoleniowe. 

12. Pierwszeństwo będą miały osoby działające w powiatach o niskiej aktywności społecznej 

(tj. kraśnicki, opolski, parczewski i rycki), osoby z grup nieformalnych planujące rejestrację 

lub  w trakcie rejestracji w KRS lub rejestrze Starosty, osoby które dobrze uzasadnią swoją 

potrzebę w skorzystaniu z projektu. 

 

§ 2 

1.Dopuszcza się możliwość zmiany proporcji liczby osób poszczególnych działaniach.  

2.Zmiany te mogą nastąpić w szczególności w sytuacji: 

a) zwiększenia liczby Uczestników Projektu w przypadku braku możliwości 

zakwalifikowania kandydatów  

b) na prośbę Uczestników Projektu ze względu na szczególną, uzasadniona sytuację. 

3.Decyzję w tej sprawie podejmuje Zespół Projektowy 

 

§ 3 

1.Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba dorosła, działająca aktywnie w 

młodej organizacji pozarządowej lub/oraz w grupie nieformalnej w woj. Lubelskim 

2. Warunkiem  przystąpienia  kandydatów do  projektu jest  złożenie deklaracji uczestnictwa 

do biura Fundacji (osobiście lub mailowo). 

3. Nabór dokumentów jest prowadzony w sposób ciągły w okresie postępowania 

rekrutacyjnego 01.04.2020 r. – 30.04.2020 r. ale dopuszczamy również z uwagi na sytuację 

epidemiologiczną składanie deklaracji po tym okresie, jednak nie później niż do 30.10.2020 r. 

4. Kwalifikowania do poszczególnych modułów projektu dokona komisja złożona z 

przedstawicieli realizatora projektu. 

5. O kwalifikacji do poszczególnych modułów uczestnicy dowiedzą się indywidualnie od 

koordynatora projektu (np. mailowo, telefonicznie lub osobiście) 

 

Postanowienia końcowe 

§ 4 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 roku. 

2.Fundacja zastrzega     sobie     prawo     do     zmiany     Regulaminu.     Informacja o 

każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Fundacji  

3. Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. 


