
REGULAMIN PROJEKTU
„Wyzwalamy społeczną energię”

§ 1 Postanowienia ogólne 

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  realizacji  projektu  „Wyzwalamy  społeczną  energię”
sfinansowanego  przez Narodowy  Instytut  Wolności  -  Centrum  Rozwoju  Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 –
2030.
2. Realizatorem  projektu  jest   Stowarzyszenie  Integracji  Społecznej  PROPAGO  56-120  Brzeg
Dolny, Sportowa 2 (Realizator projektu).
3.  Projekt  realizowany  jest  w  terminie  01.07.2021  –  31.12.2022,  zgodnie  z  umową projektu
numer 242/III/2021.
4. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie 50 organizacji pozarządowych (m.in. 
stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, fundacje, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich itp.) i grup
nieformalnych (łącznie 100 osób).
5. Zasięg projektu – organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie powiatu  
wołowskiego – gmina: Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
7. Regulamin projektu określa zasady rekrytacji oraz udziału w projekcie.
8. Szczegóły  projektu dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.propago.org.pl
9. Biuro projektu znajduje się przy ul. Towarowej 3, 56-120  Brzeg Dolny– siedziba
Centrum Aktywności Obywatelskiej  - Stacja PKP. 
10.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Stowarzyszenie  Integracji  Społecznej  Propago  z
siedzibą  w  Brzegu  Dolnym  (klauzula  informacyjna  dot.  Beneficjentów  dostępna na  stronie
www.propago.org.pl).

§ 2 Zakres udzielonego wsparcia 

1. Wsparcie,  o którym mowa w §1 pkt.4 dotyczy:
a) doradztwa merytorycznego i księgowego;
b) spotkań sieciujących  "pozarządówek";
c) warsztatów wyjazdowych i stacjonarnych; 
d) edukacji obywatelskiej na temat inicjatywy lokalnej w Gminie Brzeg Dolny;
e) pikników aktywności społecznej.



§ 3 Zasady rekrutacji i  uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnikami projektu są członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby zrzeszone w 
grupach nieformalnych.
2.  W celu zgłoszenia na poszczególne działania (§2 pkt.1 b-d), na bieżąco udostępniane będą 
formularze on-line dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.propago.org.pl.
3. Zgłoszenia na doradztwo merytoryczne  i księgowe (§2 pkt.1 a) przyjmujemy drogą mailową: 
stowarzyszeniepropago@gmail.com lub telefoniczną – 602 194 612 lub 788033324 .
4. Udział w działaniach §2 pkt.1 a,b,d,e nie ma ograniczeń ilościowych. Działania §2 pkt.1 c – 
maksymalnie dwie osoby z jeden organizacji.

§ 4 Monitowanie i ewaluacja 

1. Na podstawie ankiet wypełnionych przez uczestników, analizy kart historii organizacji, akcji 
promocyjnej, rozmów z uczestnikami pikników oraz przedstawicielami jst, którzy będą obecni na 
spotkaniach projektowych, zostanie sporządzony raport dotyczący ewaluacji projektu.
2. Uczestnicy projektu na potrzeby ewaluacji projektu zobowiązani są do wypełniania
anonimowych ankiet.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany
niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
2. Wszyscy Uczestnicy projektu są zobowiązani zaakceptować regulamin i przestrzegać jego
zapisów.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


