REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKTACH ZAGRANICZNYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ERAMUS PLUS,
KTÓRYCH PARTNEREM JEST STOWARZYSZENIE PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH „INPRO”

I. Zasady ogólne
1. Realizacja wyjazdów odbywa się w ramach współpracy Stowarzyszenia „INPRO”, jako partnera,
z zagranicznymi organizacjami koordynującymi dany projekt. Projekty są współfinansowane ze środków
programu Erasmus Plus.
2. Wyjazdy mają charakter edukacyjny. Celem wyjazdu uczestnika jest aktywny udział w wydarzeniu
międzynarodowym oraz godne reprezentowanie Stowarzyszenia i własnego kraju.
3. Projekty skierowane są dla osób pełnoletnich. Wyjątek stanową wymiany młodzieży, w których
dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnoletnich.

II. Proces selekcji uczestników
1. O otwartym procesie selekcji uczestników do projektu informuje Zarząd za pomocą profilu
Stowarzyszenia „INPRO” na Facebooku oraz strony internetowej Stowarzyszenia, jak również innych
kanałów promocyjnych.
2. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet za pomocą specjalnie utworzonego formularza.
3. O wynikach selekcji informuje mailowo Zarząd Stowarzyszenia „INPRO” w określonym terminie.
4. Podczas procesu selekcji osoby aktywnie działające na rzecz Stowarzyszenia „INPRO” są traktowane
priorytetowo.
5. Zgłoszenia od osób nie związanych ze Stowarzyszeniem „INPRO” będą oceniane pod względem:
a) motywacji do udziału w projekcie
b) doświadczenia w działalności społecznej
c) zainteresowania tematyką projektu
d) przydatnością nabytej wiedzy oraz kompetencji w dalszej pracy społecznej
e) doświadczenia w pracy z młodzieżą (nie dotyczy wymian młodzieżowych)
f) znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym
g) braku uprzedniego doświadczenia w uczestnictwie w podobnych inicjatywach (dotyczy wymian
młodzieży)
h) miejsca zamieszkania (priorytetowo traktowane są osoby z województwa podkarpackiego)

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów
office@goinpro.org / 0048 721 109 179

III. Prawa i obowiązki uczestnika oraz organizacji
1. Osoba zakwalifikowana do projektu przed wyjazdem ma obowiązek:
a) potwierdzić gotowość do uczestnictwa w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników
b) wpłacić na konto Stowarzyszenia „INPRO” ustaloną opłatę administracyjną w ciągu 5 dni od dnia
ogłoszenia wyników
c) pokryć ze środków własnych koszty podróży, które zostaną mu zwrócone po wyjeździe lub w trakcie
pobytu,
d) wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub wykupić ubezpieczenie turystyczne,
2. Osoba zakwalifikowana do projektu podczas wyjazdu oraz po powrocie ma obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach zaplanowanych podczas wyjazdu,
b) aktywnie promować swoje uczestnictwo w projekcie za pomocą mediów społecznościowych oraz dzielić
się doświadczeniem z znajomymi oraz osobami potencjalnie zainteresowanymi,
c) w ciągu 7 dni po powrocie przedstawić relację fotograficzną z pobytu oraz artykuł na min 1500 znaków
opisujący zdobyte doświadczenie.
3. Stowarzyszenia „INPRO” nie ponosi odpowiedzialności za kwestie merytoryczne oraz organizacyjne
projektu, którego jest partnerem.

IV. Wsparcie finansowe oraz koszty uczestnictwa
1. Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie,
wyżywienie oraz zostają mu zwrócone koszty podróży do maksymalnej stawki zgodnie z kalkulatorem
odległości Erasmus Plus.
2. Każdy zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do poniesienia opłaty administracyjnej za wyjazd.
Zarząd Stowarzyszenia „INPRO” ma prawo zwolnić uczestnika z obowiązku poniesienia opłaty
administracyjnej.
3. Wysokość opłaty administracyjnej jest ustalana przez Zarząd Stowarzyszenia i ogłoszona w momencie
rozpoczęcia procesu selekcji.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po uprzednim potwierdzeniu, uczestnik ma
obowiązek znaleźć osobę na zastępstwo.
5. W przypadku rezygnacji z udziału, Stowarzyszenie ma prawo odmówić zwrotu poniesionej opłaty
administracyjnej.

Rzeszów, 18.12.2017

Zatwierdziła,
Beata Szmuc
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „INPRO”
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