Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

REGULAMIN
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW
ZARZ DZANIA W JST"

ZADANIE

„PRZEGL D STANDARDÓW ZARZ DZANIA
JAKO CI (CAF/PRI) W JST"
w zakresie upowszechniania metody Planowania Rozwoju
Instytucjonalnego (PRI) i jej wykorzystania w kontroli
zarz dczej
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Niniejszy Regulamin zosta przygotowany na potrzeby projektu „Systemowe wsparcie procesów
zarz dzania w JST" realizowanego w ramach Priorytetu V, Dzia ania 5.2, Poddzia ania 5.2.2 Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki.
Regulamin okre la zasady realizacji Zadania „Przegl d standardów zarz dzania jako ci (CAF/PRI) w
JST" w zakresie upowszechniania metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) i jej
wykorzystania w kontroli zarz dczej.

§ 1.
OWNIK REGULAMINU
PO KL - Program Operacyjny Kapita Ludzki .
EFS - Europejski Fundusz Spo eczny.
Projekt - projekt „Systemowe wsparcie procesów zarz dzania w JST" wspó finansowany przez Uni
Europejsk , ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapita Ludzki, Priorytet V Dobre rz dzenie, Dzia anie 5.2 Wzmocnienie potencja u administracji
samorz dowej, Poddzia anie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorz dowej.
Instytucja Zarz dzaj ca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Instytucja Po rednicz ca/Lider Projektu - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Realizator wsparcia/Partner Projektu - Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK).
Zadanie - Zadanie realizowane w ramach projektu przez Ma opolsk Szko Administracji Publicznej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) pod nazw „Przegl d standardów zarz dzania
jako ci (CAF/PRI) w JST". Zakres wsparcia oferowany w ramach zadania obj ty niniejszym
regulaminem to: pomoc doradcza w zakresie stosowanie metody PRI i jej wykorzystania w ocenie
kontroli zarz dczej.
Jednostka samorz du terytorialnego (JST) - urz d jednostki samorz du terytorialnego szczebla
lokalnego (gmina lub powiat).
Grupa docelowa - Wsparcie kierowane jest do 32 JST szczebla lokalnego.
Planowanie Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) – metoda pozwalaj ca kierownictwu JST na samodzieln
analiz stanu zarz dzania i potencja u w asnej jednostki do wykorzystania nowoczesnych narz dzi
zarz dzania, planowanie zmian i ich wdra anie (w tym tak e ocen stanu kontroli zarz dczej).
Kontrola zarz dcza (KZ) - w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogó dzia
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszcz dny i terminowy (zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych).
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Ekspert ds. PRI – wskazany przez realizatora wparcia ekspert odpowiedzialny za wsparcie JST w
zakresie analizy i planowania rozwoju instytucjonalnego- w tym przeprowadzenie szkole i doradztwo
dla JST oraz pracowników JST w zakresie wdra ania metody PRI.
Ekspert ds. wdro
- wskazany przez realizatora wparcia ekspert odpowiedzialny za wspó prac z JST
w zakresie wdro enia konkretnych, ustalonych dla JST rozwi za doskonal cych.
Opiekun JST po stronie MSAP UEK – ekspert odpowiedzialny za administracj procesu oraz sprawy
formalne zwi zane z realizacj umowy.
Koordynator ds. PRI w urz dzie – pracownik JST wyznaczony przez urz d, odpowiedzialny za
wspó prac z ekspertami realizatora wparcia oraz opracowanie dokumentów po stronie JST.
Samorz dowy Zespó ds. PRI – zespó pracowników urz du JST licz cy od 5 do 9 osób (w zale no ci od
wielko ci urz du oraz ustale z Ekspertem ds. PRI) b
cy bezpo rednim odbiorc wsparcia i
odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy instytucjonalnej oraz opracowanie planu rozwoju.
Zespó Zadaniowy – zespó sk adaj cy si z cz onków Samorz dowego Zespo u ds. PRI oraz Eksperta
ds. PRI.
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§ 2.
INFORMACJE SZCZEGÓ OWE O ZADANIU
1. Podmiotem realizuj cym Zadanie jest Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK – realizator wsparcia) – Partner Projektu we wspó pracy z
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji - Lider Projektu.
2. Celem zadania jest podniesienie efektywno ci procesów zarz dzania w JST poprzez stworzenie
systemu wsparcia wdra ania metod PRI oraz CAF w JST oraz opracowanie propozycji rozwi za
systemowych w zakresie modernizacji zarz dzania w JST.
3. Wsparcie dla JST w ramach Zadania i og aszanego naboru obejmuje:
a) w ramach I etapu: przeprowadzenie warsztatów i doradztwo dla JST oraz pracowników JST w
zakresie zastosowania metody PRI (analiza i planowanie rozwoju instytucjonalnego) i jej
wykorzystanie w kontroli zarz dczej, w wymiarze nie mniejszym ni 24 godziny wsparcia.
b) w ramach II etapu: wsparcie eksperta/ekspertów we wdro eniu wybranych wspólnie z JST
usprawnie zarz dczych wskazanych w Planie Rozwoju Instytucjonalnego, w wymiarze do 72
godzin wsparcia.
4. Okres udzielonego wsparcia dla 32 JST w ramach naboru:
wsparcie w ramach I etapu: w okresie 2 miesi cy od podpisania umowy pomi dzy realizatorem
wsparcia a JST;
wsparcie w ramach II etapu: w okresie do 4 miesi cy od zako czenia etapu I.
5.

5. Wsparcie dla jednostek samorz du terytorialnego bior cych udzia w Zadaniu obejmuje doradztwo
oraz warsztaty szkoleniowe realizowane przez ekspertów projektu na miejscu w JST oraz konsultacje
i doradztwo realizowane na odleg
. Zak adany wymiar wsparcia w przypadku ka dej JST realizowany
dzie w wymiarze do 96h pracy ekspertów (nie mniej ni 24h etap I oraz do 72h etap II). Ponadto
wsparcie obejmie materia y szkoleniowe i informacyjne, dost p do zasobów projektu (baza wiedzy)
oraz mo liwo konsultacji z biurem projektu. W ramach etapu I nie mniej ni 12h wsparcia zostanie
zrealizowane w ramach dwóch wizyt w JST (wsparcie na miejscu w jednostce). W przypadku etapu II
liczba godzin wsparcia realizowanego na miejscu w JST zale
b dzie od specyfiki wdra anego
rozwi zania i zostanie ustalona prze biuro Partnera projektu po zatwierdzeniu planowanych do
realizacji zada .
6. Komunikacja w Zadaniu b dzie odbywa si przez poczt elektroniczn /poczt tradycyjn /kontakt
telefoniczny.
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7. Udzia w Zadaniu jest nieodp atny z wyj tkiem sytuacji opisanych w paragrafie §6 ust. 12.
8. Biuro Projektu Lidera znajduje si : ul. Królewska 27, 00 - 060 Warszawa. Dane kontaktowe:
zarzadzaniejst@mac.gov.pl; tel. 22 245 58 79; 22 245 59 03.
9. Biuro Partnera Projektu (realizator wsparcia) znajduje si w siedzibie Ma opolskiej Szko y
Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 16/22, 31510 Kraków. Biuro czynne jest w dni robocze, tj. od poniedzia ku do pi tku w godzinach 9:00 15:00. Dane kontaktowe: zarzadzaniejst@uek.krakow.pl; 12 293 75 83.

§ 3.
OGÓLNE ZA

ENIA REKRUTACJI

1. Rekrutacja do udzia u w Zadaniu prowadzona jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w
sposób ci y, jednak nie d ej ni do czasu osi gni cia 100% liczby dost pnych miejsc (32 JST).
2. Rekrutacja ma charakter jawny i otwarty, co oznacza, e prowadzona jest w ród wszystkich JST
szczebla lokalnego z terenu ca ej Polski.
3. Informacja o rozpocz ciu rekrutacji zostanie przes ana urz dom drog elektroniczn , jak równie
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Lidera Projektu www.administracja.mac.gov.pl.
4.

Procedura rekrutacyjna sk ada si z nast puj cych etapów:
a) zg oszenie jednostki samorz du terytorialnego do udzielenia wsparcia poprzez wype nienie
za cznika nr 1 - deklaracji uczestnictwa urz du oraz za cznika nr 3 – formularz zg oszeniowy
pracownika urz du. Wype nione dokumenty nale y przes w formie skanu na skrzynk email: zarzadzaniejst@mac.gov.pl;
b) przes anie przez Lidera Projektu zwrotnego linka do elektronicznego formularza
zg oszeniowego, po otrzymaniu drog mailow informacji o ch ci przyst pienia do Zadania;
c) odes anie do Lidera Projektu poprawnie uzupe nionego elektronicznego formularza
zg oszeniowego;
d) rejestracja prawid owych zg osze w bazie uczestników Zadania przez Lidera Projektu;
e) utworzenie listy podstawowej (i ewentualnie rezerwowej) jednostek samorz du
terytorialnego zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach Zadania. Lista
prowadzona b dzie stronie internetowej Lidera Projektu: www.administracja.mac.gov.pl;
f)

powiadomienie przez Lidera Projektu o zakwalifikowaniu do udzia u w Zadaniu.
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5. Zg oszenia JST do udzia u w Zadaniu przyjmowane s wy cznie w oparciu o poprawnie wype niony
formularz zg oszeniowy wraz z za cznikiem odes anym do Lidera Projektu.
6. Nieprawid owo wype niony formularz zg oszeniowy wraz z za cznikiem, jak równie dostarczony
w sposób inny ni wymagany, b dzie odrzucony ze wzgl du na niespe nienie kryteriów formalnych.
7. Przes anie formularza zg oszeniowego wraz
z zakwalifikowaniem do udzia u w Zadaniu.

z

za cznikiem

nie

jest

równoznaczne

8. Przesy any formularz zg oszeniowy wraz z za cznikiem b dzie weryfikowany na bie co,
a potencjalne jednostki samorz du terytorialnego b
niezw ocznie informowane o wynikach
weryfikacji.
9. Kompletne i poprawne zg oszenia b
rejestrowane wg daty ich wp ywu w bazie zg osze
utworzonej na potrzeby Zadania przez Lidera Projektu.
10. Zg oszenia na list podstawow jednostek samorz du terytorialnego b
przyjmowane do
momentu uzyskania wymaganej wielko ci grupy docelowej. Zg oszenia, które wp yn po uzyskaniu
okre lonej liczby jednostek samorz du terytorialnego b
rejestrowane na li cie rezerwowej. W
miar potrzeb i mo liwo ci projektu do udzia u w zadaniu mo e zosta zakwalifikowanych wi cej
ni 32 JST.
11. Przes any przez jednostki samorz du terytorialnego formularz zg oszeniowy wraz z za cznikami
nie podlega zwrotowi.
12. Jednostki samorz du terytorialnego, przed przes aniem formularza zg oszeniowego wraz
z za cznikami, maj obowi zek zapozna si z ca ci niniejszego Regulaminu. Przyst pienie do
procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowie niniejszego Regulaminu.

§ 4.
KWALIFIKACJA

1. Post powanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla jednostek samorz du terytorialnego
deklaruj cych ch otrzymania wsparcia w ramach Zadania.
2. Post powanie kwalifikacyjne prowadzi Lider Projektu we wspó pracy z Partnerem Projektu
(realizatorem wsparcia) w oparciu o:
a) poprawno

formaln formularza zg oszeniowego wraz z za cznikami;

b) wska niki ilo ciowe Zadania.
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3. Ostateczn list jednostek samorz du terytorialnego zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia
w ramach Zadania zatwierdza Lider Projektu.
4. Jednostki samorz du terytorialnego, które zostan zakwalifikowane do otrzymania wsparcia w
ramach Zadania, b
informowane o wynikach rekrutacji drog elektroniczn .
5. Informacja o wynikach rekrutacji wraz z list zakwalifikowanych jednostek samorz du
terytorialnego do otrzymania wsparcia w ramach Zadania zamieszczona zostanie przez Lidera
Projektu na stronie internetowej www.administracja.mac.gov.pl.
6. Lider Projektu spo ród jednostek samorz du terytorialnego, które z powodu wyczerpania limitu
miejsc nie zosta y zakwalifikowane do udzia u w Zadaniu utworzy list rezerwow .
7. Jednostki samorz du terytorialnego, które znalaz y si na li cie rezerwowej, zostan w czone do
otrzymania wsparcia w ramach Zadania w przypadku wolnych miejsc, rezygnacji lub nie spe nienia
warunków uczestnictwa jednostek wcze niej zakwalifikowanych oraz w przypadku pojawienia si
takiej mo liwo ci po stronie Projektu. W czenie do wsparcia w ramach Zadania nast pi wg
kolejno ci na li cie rezerwowej wraz z uwzgl dnieniem wska ników ilo ciowych Zadania. W
przypadku wyczerpania JST z listy rezerwowej Lider Projektu og osi uzupe niaj
rekrutacj do
Zadania.

§ 5.
OGÓLNE ZA

ENIA UDZIA U W ZADANIU

1. Warunkiem wzi cia udzia u w Zadaniu jest:
a) zakwalifikowanie si , w wyniku procesu rekrutacji na warunkach okre lonych niniejszym
Regulaminem, na ostateczn list jednostek samorz du terytorialnego obj tych wsparciem;
b)

enie lub przes anie poczt do Partnera Projektu w ci gu 10 dni roboczych od otrzymania
informacji o zakwalifikowaniu do otrzymania wsparcia w ramach Zadania, wype nionej
i czytelnie podpisanej umowy wraz z za cznikiem tj. zakresem danych instytucji
stanowi cym (za cznik nr 2) oraz formularzem zg oszeniowym pracownika urz du wraz
z o wiadczeniem o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
za wiadczeniem o statusie (za cznik nr 3) . Wype nione dokumenty nale y przes na adres:
Ma opolska Szko a Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 31-510
Kraków, ul. Rakowicka 16, pokój 22. Biuro czynne jest w dni robocze, tj. od poniedzia ku do
pi tku w godzinach 9:00 - 15:00;

c) otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w Zadaniu drog elektroniczn z Biura Projektu
Partnera.
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2. Dokumenty o których mowa ust. 1 pkt. b), sk adane s jeden raz w trakcie trwania Zadania oraz
ka dorazowo przy zmianie danych zawartych w tych dokumentach.
3. Brak spe nienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczny z brakiem
mo liwo ci udzielenia wsparcia w ramach Zadania.
4. W przypadku rezygnacji jednostki samorz du terytorialnego z udzia u w Zadaniu przed
podpisaniem umowy w jej miejsce zostanie wybrana inna jednostka samorz du terytorialnego,
która w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego znalaz a si na li cie rezerwowej.

§ 6.
ORGANIZACJA WSPARCIA W RAMACH ZADANIA
1.

Udzia w pracach zespo u zadaniowego dost pny b dzie dla jednostek samorz du terytorialnego
spe niaj cych kryteria rekrutacyjne projektu.

2.

Wsparcie podzielone jest na dwa etapy: wsparcie procesu wdro enia PRI (etap 1) oraz wsparcie
w zakresie wdra ania wybranych dzia doskonal cych (etap 2).

3.

Wsparcie procesu wdra ania (etap 1) obejmuje: przeprowadzenie warsztatów i doradztwo dla
JST oraz pracowników JST w zakresie zastosowania metody PRI (analiza i planowanie rozwoju
instytucjonalnego) i jej wykorzystanie w kontroli zarz dczej, w wymiarze nie mniejszym ni 24
godziny wsparcia.
Pomoc b dzie wiadczona poprzez; dostarczenie materia ów informacyjnych dotycz cych
metody PRI; przeprowadzenie dwóch warsztatów (pomoc na miejscu – wizyta w JST), konsultacje
na odleg
(kontakt email, kontakt telefoniczny) w zakresie: przygotowania do warsztatów oraz
ich realizacji w zakresie analizy rozwoju instytucjonalnego (wraz z ocen kontroli zarz dczej)
i planowania dzia
doskonal cych, konsultacje opracowywanych przez Samorz dowy Zespó
ds. PRI dokumentów.

4.

Wsparcie procesu wdra ania wybranych dzia
doskonal cych (etap 2) obejmuje zapewnienie
udzia u eksperta/ekspertów we wdro eniu wybranych przez realizatora wsparcia wspólnie z JST
usprawnie zarz dczych wskazanych w Planie Rozwoju Instytucjonalnego, w wymiarze do 72
godzin wsparcia.
W przypadku etapu II liczba godzin wsparcia realizowanego na rzecz JST ( w tym na miejscu w JST)
zale
b dzie od specyfiki wdra anego rozwi zania/ wdra anych rozwi za i zostanie ustalona
przez biuro projektu po zatwierdzeniu zada do realizacji w danej JST. Realizator wsparcia (MSAP
UEK) zastrzega mo liwo
konieczno ci uwzgl dnienia w realizowanych zadaniach
wdro eniowych zada zapewniaj cych realizacj celów projektu w zakresie poprawy procesów
kontroli zarz dczej w JST (np. zadania z zakresu zarz dzania ryzykiem).
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5.

Ze strony Realizatora wsparcia (MSAP UEK) zostanie przydzielony dla ka dej JST Ekspert ds. PRI
(dla etapu 1) oraz Ekspert/Eksperci ds. wdro
(etap 2) bezpo rednio odpowiedzialni za
wspó prac z JST.

6.

Po stronie JST zostanie wyznaczony Koordynator ds. PRI w urz dzie oraz zostanie powo any
Samorz dowy Zespó ds. PRI, licz cy od 5 do 9 osób (w zale no ci od wielko ci urz du oraz
ustale z biurem projektu w MSAP UEK).

7.

Prace Samorz dowych Zespo ów b
harmonogramów wsparcia.

8.

Prace Zespo u zadaniowego realizowane b
bezpo rednio w siedzibach jednostek samorz du
terytorialnego oraz poprzez ogólnodost pne komunikatory, mi dzy godz. 8:00 a 16:00.

9.

Partner projektu jest odpowiedzialny za zapewnienie ekspertów legitymuj cych si
odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz praktycznym do wiadczeniem z zakresu
prowadzonych dzia
oraz zapewnienia odpowiednich materia ów informacyjnych
i warsztatowych.

10.

Warunkiem zako czenia dzia
dla ka dego z etapów jest opracowanie i zatwierdzenie (w
sekwencji: JST oraz Realizator wsparcia) dokumentów w ciwych dla danego etapu.

11.

JST korzystaj ca ze wsparcia w ramach etapu 1 zobowi zana jest uczestniczy w etapie 2 oraz na
wniosek Realizatora wsparcia podda si procesowi oceny zastosowania metody PRI.

12.

Odmowa udzia u w pracach, nie przygotowanie dokumentów ko cowych oraz nieuzasadniona
rezygnacja jednostki samorz du terytorialnego z udzia u w Zadaniu b dzie skutkowa
obowi zkiem zwrotu przez urz d kosztów wsparcia dla 1 JST w maksymalnej wysoko ci do
20.736 z (szacunkowy koszt pracy ekspertów oraz koszty rzeczowe udzielonego wsparcia w tym
koszty dojazdu i materia ów). Ostateczna kwota podlegaj ca zwrotowi uzale niona jest od
otrzymanego wsparcia i zostanie okre lona przez realizatora wsparcia na podstawie faktycznie
poniesionych wydatków.

13.

Zwrotu kosztów opisanych w ust. 12 dokonuje jednostka samorz du terytorialnego na
wyznaczony przez Partnera Projektu rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty dor czenia
powiadomienia o obowi zku zwrotu kosztów.

odbywa

si

w ramach ustalonych indywidualnie

§ 7.
PRAWA I OBOWI ZKI STRON
1.

Do obowi zków jednostki samorz du terytorialnego nale y:
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a) poprawne wype nienie formularza zg oszeniowego oraz za cznika, o którym mowa § 3
ust. 5;
b)

enie kompletu wymaganych dokumentów uczestnictwa w projekcie - stanowi cych
za czniki nr 2 oraz nr 3, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. b);

c) oddelegowanie i przekazanie do Biura Projektu Partnera listy oddelegowanych
pracowników do udzia u w pracach Samorz dowego Zespo u ds. PRI oraz powo anie
Koordynatora PRI w urz dzie odpowiedzialnych ze strony JST za organizacj i udzia
w pracach przewidzianych zakresem wsparcia;
d) zachowanie dba ci o równy dost p do wsparcia kobiet i m czyzn; odpowiedzialno za
organizacj i aktywny udzia w pracach interdyscyplinarnego zespo u zadaniowego;
e) opracowanie dokumentów (przy wspó pracy ekspertów projektu) w
poszczególnych etapów wsparcia;

ciwych dla

f) bie ce kontakty z Liderem oraz Partnerem Projektu w celach zwi zanych z realizacj
Zadania;
g) wype nienie ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Zadania oraz po jego zako czeniu;
h) wykorzystywanie materia ów szkoleniowych oraz informacyjnych wy cznie do celów
zwi zanych z realizacj Zadania.
2. Jednostka samorz du terytorialnego ma prawo do:
a) otrzymania wsparcia eksperckiego w zakresie realizowanego wsparcia, w tym wsparcia
szkoleniowo-doradczego wiadczonego na miejscu (w siedzibie JST) jak i konsultacji na
odleg
;
b) otrzymania materia ów szkoleniowych oraz informacyjnych;
c) zg aszania do Biura Projektu Partnera uwag i ocen Zadania, w którym uczestniczy.
3. Do obowi zków Partnera Projektu nale y:
a) zapewnienie wykwalifikowanych, posiadaj cych odpowiednie do wiadczenie praktyczne
ekspertów wspó pracuj cych z JST w ramach poszczególnych etapów wsparcia oraz
opiekuna ze strony realizatora wsparcia odpowiedzialnego za koordynacj prac
realizowanych w JST;
b) zapewnienie materia ów dydaktycznych i informacyjnych;
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c) udost pnienie aplikacji komputerowej wspomagaj cej analiz instytucjonaln oraz
ocen kontroli zarz dczej;
d) przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych na potrzeby monitoringu oraz ewaluacji Zadania;
e) monitorowanie jako ci udzielonego wsparcia.
4. Partner oraz Lider Projektu zastrzega sobie mo liwo nieodp atnego wykorzystania wizerunku
jednostki samorz du terytorialnego - do celów promocyjnych projektu (folder, publikacje projektu)
pod warunkiem, e fotografia zostanie wykonana w trakcie trwania prac w Zadaniu. Jednostka
samorz du terytorialnego jest uprawniona do z enia o wiadczenia o niewyra eniu zgody na
wykorzystanie jej wizerunku. O tym fakcie nale y poinformowa Partnera Projektu przed
przyst pieniem do projektu.
5. Partner Projektu zastrzega sobie prawo do wykluczenia jednostki samorz du terytorialnego z
udzia u w Zadaniu w przypadku naruszenia przez ni postanowie niniejszego Regulaminu oraz
ogólnie przyj tych zasad i norm wspó ycia spo ecznego.
6. W przypadku konieczno ci rezygnacji JST z udzia u w projekcie wymagane jest z enie pisemnej
rezygnacji z podaniem powodu odst pienia od realizacji Zadania, potwierdzonej przez osob
reprezentuj
JST. Zg oszenie rezygnacji nale y dostarczy do biura projektu prowadzonego przez
realizatora wsparcia w trybie niezw ocznym.

§ 8.
ZASADY MONITOROWANIA UDZIA U W ZADANIU
1. Jednostki samorz du terytorialnego zobowi zane s do udost pnienia niezb dnych danych
zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Spo ecznego (PEFS) celem
okre lenia efektywno ci realizowanych zada .
2.

Jednostki samorz du terytorialnego s zobowi zane do wype nienia ankiety oceny prac Zespo u
zadaniowego. Celem bada ankietowych jest doskonalenie oferowanego wsparcia i lepsze
dostosowanie oferowanego wsparcia do potrzeb pracowników samorz dowych.

3. Informacje, o których mowa w punktach 1 - 2 b
wykorzystywane w celu wywi zania si Partnera
Projektu z obowi zków sprawozdawczych z realizacji Zadania wobec Lidera Projektu oraz Instytucji
Zarz dzaj cej
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§ 9.
POSTANOWIENIA KO COWE
1. Niniejszy Regulamin obowi zuje przez ca y okres realizacji wsparcia w ramach Zadania.
2. Regulamin podawany jest do wiadomo ci jednostek samorz du terytorialnego bior cych udzia w
Zadaniu poprzez opublikowanie na stronie www.administracja.mac.gov.pl oraz wys anie drog
elektroniczn na adres wskazany podczas rekrutacji.
3. Lider Projektu w porozumieniu z Partnerem Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w
sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Zadania lub dokumentów programowych.
4. O zmianie Regulaminu Partner Projektu informuje jednostki samorz du terytorialnego drog
mailow .
5. Przedstawiciel jednostki samorz du terytorialnego jest zobowi zany do ledzenia zmian w
Regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowie .
6.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, a odnosz cych si do Zadania prawo do podj cia
ostatecznej decyzji posiada Grupa Steruj ca Projektu.

Integraln cz
niniejszego regulaminu stanowi za czniki:
Za cznik nr 1 -deklaracja uczestnictwa urz du;
Za cznik nr 2 - wzór umowy wraz z zakresem danych instytucji-PEFS
Za cznik nr 3 - Formularz zg oszeniowy pracownika urz du w Projekcie zawieraj cy o wiadczenie o
wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz za wiadczenie o statusie
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