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Regulamin uczestnictwa w projekcie  

i korzystania ze wsparcia projektu 

„CSR – Celuj w Swój Rozwój!” 

 

 

 

 

 

 

realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
 
 

przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367, 

 
w partnerstwie z 

Rekord SI Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biała 
 

 
 

 

 

 



STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
ul. Cieszyńska 367 
43-382 Bielsko-Biała 
33 496 02 44/33 496 02 33 
csr@bcp.org.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Projekt „CSR – Celuj w Swój Rozwój” jest realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum 

Przedsiębiorczości w partnerstwie z firmą Rekord SI Sp. z o.o. z Bielska-Białej w ramach 

projektu dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Obszarem realizacji projektu są: 

a) Dla przedsiębiorców – województwo śląskie (udział pośredni w projekcie) 

b) Dla podmiotów ekonomii społecznej -  subregion południowy: powiaty bielski, cieszyński, 

żywiecki oraz Miasto Bielsko-Biała. 

3. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania przedstawicieli organizacji pozarządowych 

(NGO) oraz przedsiębiorców we wspólne inicjatywy oparte o koncepcję społecznej 

odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez szerokie działania edukacyjne. Projekt ma za 

zadanie wzmocnić potencjał przedsiębiorczy trzeciego sektora przy wykorzystaniu jego 

zasobów i możliwości.   

4. Termin realizacji projektu 01.07.2015 – 31.12.2015 

5. Projekt skierowany jest do: 

a) Podmiotów Ekonomii Społecznej (m.in.: organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych 

i innych podmiotów ekonomii społecznej) - zwanych dalej PES; 

b) Przedstawicieli biznesu. 

6. Siedziba projektu:  

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała, 
pok. 306 II piętro 
tel. 33 496 02 44 lub  33 496 02 33 
fax: 33 496 02 22 
www.owes.bcp.org.pl 

7. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w działaniach oferowanych w ramach 

projektu, proces rekrutacji, zakres wsparcia, obowiązki uczestników oraz warunki rezygnacji. 

8. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 

 

 

http://www.owes.bcp.org.pl/
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§ 2 

Słownik pojęć 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:  

 

Biuro Projektu - Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Cieszyńska 367,  

43-382 Bielsko-Biała, pok. 306 II piętro; tel. 33 496 02 44 lub  33 496 02 33 

PES – podmiot ekonomii społecznej: organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia); 

podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym 

i wolontariacie (w tym m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie 

socjalne, kluby sportowe); Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej,  

Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej  

 

mające siedzibę na terenie subregionu południowego tj. powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz 

miasto Bielsko-Biała. 

 

Projekt – "CSR – Celuj w Swój Rozwój”  

 

Przedstawiciel PES – osoba współpracująca z PES na zasadzie: umowy 

o pracę/cywilnoprawnej/stażowej/wolontariackiej lub będąca członkiem PES.  

 

Realizator – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z Rekord SI Sp. z o.o. 

z Bielska-Białej. 

 

Uczestnik projektu – Podmiot ekonomii społecznej (PES) 
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§ 3 

Oferta Projektu 

1. Bezpośrednia oferta – wsparcie skierowane jest do PES spełniających kryteria określone  

w § 4 pkt 2, oferowane przez projekt formy wsparcia: 

a) Tworzenie partnerstw  prywatno – społecznych w zakresie realizacji strategii CSR, 

w tym celu zostaną zorganizowane następujące działania: 

-Warsztaty dla PES 

-Doradztwo dla PES 

2. Pośrednia oferta – wsparcie skierowane do wszystkich PES i biznesu zainteresowanych 

tematyką CSR spełniających kryteria określone w §1 pkt 2, oferowane przez projekt formy 

wsparcia: 

a) Kampania informacyjno–promocyjna dla PES i  biznesu dot. CSR i projektu; 

b) Konferencja metodą Open Space dla PES i biznesu; 

c) Elektroniczna publikacja dotycząca wypracowywanych wspólnie rozwiązań PES 

i biznesu w trakcie trwania całego projektu 

§ 4 

Warunki korzystania z oferty projektu 

1. Uczestnikami uprawnionymi do skorzystania z oferty projektu (w zakresie określonym  

w §3 pkt. 1 są przedstawiciele PES mający siedzibę w jednym z trzech powiatów  

(powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz Miasto Bielsko-Biała). 

2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie następujących dokumentów: 

a) Formularz zgłoszeniowy organizacji do udziału w projekcie (wypełniany w okresie 

rekrutacji – podpisywany przez reprezentantów PES); 

b) Deklaracja przystąpienia instytucji do projektu; 

c) Dane uczestników projektów (przedstawicieli PES), którzy otrzymają wsparcie 

w postaci warsztatów/doradztwa. 

 

3. Na podstawie złożonych formularzy następuje weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym, 

oraz pod kątem kryteriów oceny wniosku.  

4. Realizator nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania 

Uczestnika Projektu podjęte w związku z otrzymaną usługą.  
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5. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych  

(również w trakcie realizacji usługi) i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi przez 

Realizatora oraz inne instytucje lub jednostki organizacyjne uprawnione w następstwie 

zawarcia umowy na realizację projektu „CSR – Celuj w Swój Rozwój”. 

 

§ 5 

Kampania informacyjno – promocyjna dla NGO i  Biznesu dot. CSR i projektu 

 

1. Ze realizację działań informacyjno-promocyjnych odpowiadają Specjalistki ds. CSR oraz 
Koordynator projektu.  

2. Uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do informacji z zakresu CSR oraz  oferty 

projektu „CSR – Celuj w Swój Rozwój” w biurze projektu oraz za pośrednictwem strony 

internetowej www.owes.bcp.org.pl 

 

Biuro projektu mieści się w Bielsku-Białej na ulicy Cieszyńskiej 367 i jest czynny  

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (w poniedziałki do 18:00).  

3. Kanały dostępu do informacji: 

a) Strona www.owes.bcp.org.pl, na której zamieszczane są ogłoszenia o naborze 

uczestników, informacje  z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, aktualna 

oferta  projektu oraz  dokumenty rekrutacyjne. 

b) Materiały promocyjne – ulotki, 

c) Mailing z aktualnymi informacjami, 

d) Spotkania informacyjne, 

e) Konferencja Open Space, 

f) Informacje oraz artykuły na temat społecznej odpowiedzialności biznesu 

zamieszczane w lokalnej prasie i serwisach internetowych. 

 

http://www.owes.bcp.org.pl/
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§ 6 

Tworzenie partnerstw  prywatno – społecznych w zakresie realizacji strategii CSR:  

Warsztaty 

1. Za realizację warsztatów odpowiadają Specjalistka ds. CSR. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w warsztatach jest złożenie przez Uczestnika Projektu 

dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 2. 

3. Rekrutacja do udziału w warsztatach zaplanowana została na sierpień 2015 roku 

4. Czas naboru wniosków będzie wynosił 3 tygodnie.  

5. Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2. następuje weryfikacja dokumentów 

pod względem formalnym oraz pod względem kryteriów oceny wniosku. 

6. Organizacje wnioskujące o udział w projekcie będą mogły złożyć wniosek osobiście, 

za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej wysyłając zeskanowany dokument 

wniosku.  

7. O ważności złożenia aplikacji będzie decydowała data wpływu wniosku do Realizatora. 

Wnioski, które zostaną złożone poza terminem nie będą rozpatrywane.  

8. W przypadku małej liczby złożonych wniosków, planuje się zorganizowanie naboru 

uzupełniającego. 

9. W przypadku zbyt dużej liczby złożonych wniosków zostaną wybrane organizacje, których 

wnioski zdobędą największą liczbę punktów – według kryteriów oceny wniosków. 

10. Zakłada się, że proces oceny będzie trwał ok. 1-2 tygodnie w zależności od liczby złożonych 

wniosków.  

11. Wnioski będą oceniane przez osoby posiadające doświadczenie w tej dziedzinie 

(np. doświadczenie w pracy z ngo, doświadczenie w ocenie wniosków). Każdy wniosek 

zostanie oceniony przez dwie osoby. 

12. Po dokonanej ocenie zostanie stworzona lista organizacji i osób je reprezentujących, które 

wezmą udział w warsztatach. 

13. Od przyznanej oceny nie przysługuje odwołanie. 

14. Następnie zostanie stworzona lista terminów organizowanych warsztatów, na które będą 

zgłaszać się poszczególne, zakwalifikowane do udziału w projekcie organizacje wraz 
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z podaniem osób je reprezentujących (podpisanie deklaracji uczestnictwa osób 

w warsztatach). 

15. W ramach warsztatów osoby uczestniczące będą miały zapewnione:  

a) Wykwalifikowanych trenerów/trenerki, 

b) Materiały i pomoce szkoleniowe.  

c) Przerwy kawowe i obiad. 

d) Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 

16. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia warsztatów będzie uczestnictwo 

 w min. 80% zajęć. 

17. Planuje się przeprowadzenie 8 dni warsztatowych (4 grupy po 2 dni warsztatowe) w okresie 

trwania projektu. Czas trwania jednego dnia warsztatowego wynosi 8 godzin lekcyjnych 

+ przerwy cateringowe. 

18. Miejscem warsztatów jest siedziba Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.  

 

19. Na uczestnikach Projektu spoczywają następujące obowiązki: 

 

a) zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 

b) złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

c) punktualne przychodzenia na zajęcia, obecność na min. 80% zajęć, 

d) potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście 

obecności 

e) rzetelne przygotowanie się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów/wykładowców, 

f) wypełnienie ankiety końcowej, 

g) dokumentowanie nieobecności – oświadczenie. 

 
 

§ 7 

Tworzenie partnerstw  prywatno – społecznych w zakresie realizacji strategii CSR:  

Doradztwo 

1. Za realizację doradztwa odpowiadają Specjalistki ds. CSR. 

2. Przez doradztwo rozumie się proces dalszej pracy nad stworzeniem profesjonalnej oferty 

dostosowanej do realiów biznesu. 
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3. Spotkania doradcze  odbywać się będą w dwóch formach tj. coaching biznesowy i doradztwo 

marketingowe.  

4. W ramach doradztwa  osoby uczestniczące będą miały zapewnione: 

a) Wykwalifikowanych doradców, 

b) indywidualne podejście do powstałych podczas warsztatów pomysłów. 

5. Praca z coachem i doradcą marketingowym będzie polegała na wypracowaniu realnych 

rozwiązań dostosowanych do lokalnego środowiska, w którym dana organizacja działa.  

6. Każda z 20 organizacji będzie miała do dyspozycji 5h doradztwa indywidualnego, spotkania 

będą odbywały się w biurze projektu. 

7. Na zakończenie doradztwa Uczestnik podpisuje kartę doradztwa. 

 

§ 8 

Warunki rezygnacji 

1. Z ważnej przyczyny Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału 

w warsztatach/doradztwie może zrezygnować z uczestnictwa, jednak nie później niż na 3 dni 

robocze przed rozpoczęciem usług wsparcia.  

2. W tym celu należy złożyć rezygnację w Biurze Projektu (pisemną bądź mailową). 

 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu,  

tj. od 1.07.2015 do 31.12.2015. 

2. Lider projektu/Partner mają prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia 

projektu  należy do Koordynatora Projektu. 

4. Kwestie sporne nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez Koordynatora Projektu. 
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§ 10 

Dane kontaktowe 

CSR – Celuj w Swój Rozwój! 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości  

ul. Cieszyńska 367 

43-382 Bielsko-Biała 

tel. 33 496 02 33, 33 496 02 44 

www.owes.bcp.org.pl  

Biuro projektu czynne jest poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (w poniedziałek od 8-18) 

z możliwością indywidualnego umówienia się na inną godzinę.  

 

http://www.owes.bcp.org.pl/

