Regulamin Projektu
współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pt:
„Rola samorządu lokalnego przy realizacji inwestycji w obszarach Natura 2000
- zasady dopuszczalnego inwestowania”
§1
Informacje o Projekcie
1. Projekt „Rola samorządu lokalnego przy realizacji inwestycji w obszarach Natura
2000 - zasady dopuszczalnego inwestowania” realizowany jest przez Szkołę
Administracji Samorządowej Sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie oś. Albertyńskie 1-2.
2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Szkoły Administracji Samorządowej Sp. z o.
o. – oś. Albertyńskie 1-2; 31-851 Kraków.
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem cały kraj.
§2
Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru Uczestników oraz zasady
uczestnictwa w Projekcie pt. „Rola samorządu lokalnego przy realizacji inwestycji
w obszarach Natura 2000 - zasady dopuszczalnego inwestowania” zwanego dalej
„Projektem”.
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
3. Projekt zakłada udział 240 Uczestników szkoleń regionalnych organizowanych w 16
miastach wojewódzkich (Rzeszów, Lublin, Kielce, Katowice, Kraków, Białystok,
Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Łódź, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Poznań,
Warszawa). Dodatkowo przewiduje się objęcie projektem 1500 uczestników szkoleń
instruktarzowo – informacyjnych zorganizowanych przez uczestników szkoleń
regionalnych w swoich jednostkach.
4. Udział Uczestników szkoleń regionalnych jest odpłatny, koszt udziału wynosi 95 zł.
5. Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 do 31 maja 2014.

§3
Cel Projektu:
1. Celem projektu jest wsparcie przedstawicieli samorządu lokalnego w procesie
dokonywania ustaleń strategiczno - planistycznych oraz przeprowadzania procedur
administracyjnych związanych z inwestowaniem w obszarach Natura 2000.

§4
Warunki Uczestnictwa w Projekcie
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie podpisanej karty zgłoszenia faksem lub
mailem bądź dokonanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego ze strony
internetowej znajdującego się pod adresem” www.natura2000.sas.edu.pl.

Dodatkowo!!
Warunkiem uczestnictwa jest zorganizowanie przez uczestników szkoleń regionalnych
spotkań w charakterze szkoleń instruktarzowo – informacyjnych dla przedstawicieli
stowarzyszeń i organizacji lokalnych, przedsiębiorców w swoich jednostkach. Spotkanie
takie musi odbyć się w terminie do 1 miesiąca od terminu szkolenia regionalnego w
którym uczestniczyli.
Każdy uczestnik szkolenia regionalnego zobowiązany będzie przedłożyć organizatorowi
- Szkole Administracji Samorządowej Sp. z o. o. listę obecności z takiego spotkania.
W razie niewywiązania się z obowiązku zorganizowania szkoleń instruktarzowo –
informacyjnych uczestnik szkolenia regionalnego zobowiązany będzie do pokrycia
kosztów szkolenia tj. zapłatę kwoty 370,36 zł na rachunek organizatora Szkoły
Administracji Samorządowej Sp. z o. o.
§5
Zasady Rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły. Przewiduje się udział max 2 osób
z 1 jednostki. Nabór prowadzony będzie od stycznia 2014 do jednego tygodnia
przed terminem szkolenia w danym mieście. W każdym mieście wojewódzkim na
szkolenia regionalne jest 15 miejsc.
W miarę napływania zgłoszeń sporządzana będzie lista obecności.
W razie dużego zainteresowania szkoleniami sporządzona zostanie lista rezerwowa.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani
telefonicznie lub mailowo.

§6
Zakres Realizacji Projektu
1. Realizacja projektu obejmuje:
 przeprowadzenie szkoleń regionalnych w 16 miastach wojewódzkich dla
240 osób
 zorganizowanie spotkań w charakterze szkoleń instruktarzowo –
informacyjnych łącznie dla 1500 osób.

§7
Zakres wsparcia
1. Projekt jest skierowany do urzędników samorządowych zajmujących się zagadnieniami
dot. obszarów Natura 2000 oraz do przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji lokalnych i
przedsiębiorców.
2. Uczestnicy Projektu otrzymają następujące świadczenia w ramach Projektu:


udział w szkoleniu



wyżywienie



materiały dydaktyczne i piśmiennicze

Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia regionalnego otrzyma foldery do rozdania podczas
spotkań instruktarzowo-informacyjnych oraz prezentację do wykorzystania podczas spotkań.

§8
Prawa Uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 udziału w szkoleniu na które się zakwalifikował,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 otrzymania materiałów piśmienniczych i dydaktycznych;

§9
Obowiązki Uczestnika Projektu
1. Uczestnik zobowiązuje się do:



wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych
zorganizowanie w terminie 1 miesiąca od daty szkolenia regionalnego szkolenia
instruktarzowo – informacyjnego oraz przedłożenia organizatorowi listy obecności z
takiego spotkania.

Ramowy program środowiskowego szkolenia instruktarzowo- informacyjnego
1.
Podstawowe informacje o obszarach Natura 2000 – zakres obowiązywania w danej
jednostce
2.
Kiedy stosujemy przepisy dotyczące ograniczeń na obszarach Natura 2000
3.
Jakie wymagania musi spełnić inwestor realizując inwestycje w obszarze
- informacje min. dot. wymogów przy budowie obiektów, uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na roboty budowlane
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako warunek realizacji
przedsięwzięcia, przykłady
4. Konsultacje

§ 10
Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniach regionalnych
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w terminie do 5 dni przed
terminem szkolenia. O rezygnacji należy poinformować pisemnie faxem lub mailem.

§ 11
Postanowienia Końcowe
1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, oraz na stronie
internetowej www.natura2000.sas.edu.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kraków dn. 27 grudnia 2013.

Klaudiusz Kawecki
(podpis Projektodawcy)

