
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

 „LeadAIR - pomagamy miastom pokonać smog” 

 

 §1 

Informacje o Programie  

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji miast oraz zasady uczestnictwa ich 

przedstawicieli w Programie „LeadAIR - pomagamy miastom pokonać smog”, zwanego dalej 

„Programem”. 

2. Program skierowany jest do miast reprezentowanych przez swoje przedstawicielki i 

przedstawicieli. 

3. Do Programu zaproszonych zostanie 15 miast, reprezentowanych przez 2-osobowe zespoły 

składające się z: 

a. samorządowca – burmistrza, prezydenta lub wyznaczonego zastępcy, 

b. menedżera miejskiego – dyrektora, kierownika z urzędu lub miejskich spółek, 

zajmujących się tematem smogu. 

4. Realizatorem Programu jest Forum Energii z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-559) 

przy ul. Fryderyka Chopina 5A/20. 

5. Program obejmuje swym zakresem organizację: 

a. Konferencji online rozpoczynającej projekt – 25 listopada 2020 

b. 2 (słownie: dwóch) wyjazdowych szkoleń – 12-15.01.2020 r. oraz 21-23.04.2020 r., 

c. indywidualnego wsparcia ekspercko-doradczego – w okresie od stycznia do 

kwietnia2020 r., 

d. 3 (słownie: trzech) webinariów – grudzień, luty, maj 

6. Udział w Programie jest częściowo odpłatny. Każdy uczestnik Programu pokrywa część 

kosztów noclegów w czasie szkolenia, wnosząc jednorazową opłatę w wysokości 600,00 zł 

brutto (słownie: sześciuset złotych), która wpłacana jest na wskazane konto ośrodka 

szkoleniowego, w którym odbywać się będą warsztaty. Pozostałe koszty udziału uczestnika  

w Programie pokrywa Forum Energii ze środków Programu „LeadAIR - pomagamy miastom 

pokonać smog”. 

 

§2 

Warunki uczestnictwa w rekrutacji do Programu  

1. Do procesu rekrutacji do Programu zostaną dopuszczone jednostki samorządu terytorialnego, 

które mają status miasta. Każdy inny przypadek będzie rozpatrywany przez Forum Energii 

indywidualnie. 

2. Informacja o naborze uczestników do Programu zostanie udostępniona na stronie 

internetowej Forum Energii. 

3. Do Programu zostanie przyjętych 15 miast, reprezentowanych łącznie przez 30 osób.  

4. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy w terminie do 27 października 2020 roku: 

a. wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1) dla miasta udostępniony  

w ogłoszeniu o rekrutacji na stronie internetowej Forum Energii 

b. drogą mailową przesłać skan „Umowy uczestnictwa miasta w Programie” (wzór 

załącznik nr 2) na adres mailowy: leadair@forum-energii.eu 

mailto:leadair@forum-energii.eu


 

§3 

Rekrutacja do Programu  

1. Organizację procesu rekrutacji i rekrutację przeprowadzą: Koordynatorki Programu i Komisja 

Rekrutacyjna składająca się z:  

a. członków Zespołu Forum Energii, 

b. przedstawicieli partnerów merytorycznych i strategicznych Programu,  

c. Zarządu Forum Energii.  

2. Rekrutacja do Programu prowadzona będzie między 29.09.2020, a 27.10.2020r.: 

a. rekrutacja rozpocznie się 29.09.2020r.; 

b. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych złożonych przez miasta poprzez 

wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego udostępnionego w ogłoszeniu o rekrutacji na 

stronie internetowej Forum Energii do dnia 27.10.2020 r. do godz. 23:59;  

c. weryfikacja formalna dokumentów aplikacyjnych kandydatów do Programu. 

Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku 

braków formalnych kandydaci mogą zostać poproszeni o uzupełnienie brakujących 

dokumentów; 

d. kwalifikacja uczestników do Programu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru – 

Komisja Rekrutacyjna. Lista miast zakwalifikowanych do Programu zostanie ogłoszona 

najpóźniej w dniu 2.11.2020r. na stronie www.forum-energii.eu  

3. Komisja Rekrutacyjna wybierze miasta, które w największym stopniu spełniają kryteria 

wyboru:  

a. kryteria uczestnictwa określone w Formularzu Zgłoszeniowym (0-3 pkt),  

b. motywacja do podnoszenia kwalifikacji i dokonywania zmian (0-5 pkt), 

c. wizja działań po zakończeniu Programu (0-5 pkt), 

a. podpisana przez włodarza miasta zgoda na udział miasta w Programie, której wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (1 pkt), 

4. W przypadku, gdy kilka miast spełnia te same kryteria wyboru decyduje głos 

Przewodniczącego Komisji.  

5. Dla miast, które spełniły wymogi uczestnictwa w Programie, a nie zostały wybrane z powodu 

braku miejsc, zostanie stworzona lista rezerwowa. Lista rezerwowa zostanie ogłoszona 

najpóźniej w dniu 2.11.2020 r. Miasta z listy rezerwowej będą kwalifikowane do Programu, 

według kolejności miejsca na tej liście (uzyskanego w ocenie punktowej), w przypadku 

rezygnacji lub skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do Programu. Miasta z listy 

rezerwowej o zakwalifikowaniu do programu będą informowane mailowo.  

6. W sytuacji, gdy w wyniku rekrutacji nie zostanie wykorzystana wystarczająca liczba miejsc  

w Programie, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja, w terminach ustalonych przez 

Koordynatora Projektu, podanych do wiadomości na stronie internetowej Programu.  

 

§4  

Warunki uczestnictwa w Programie  

1. Uczestnikiem Programu zostaje miasto, które zostało zakwalifikowane do udziału w Programie 

przez Komisję Rekrutacyjną. 

http://www.forum-energii.eu/


2. Opłatę za uczestnictwo w Programie w wysokości 600,00 zł brutto od przedstawiciela miasta. 

Uczestnik Zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązany jest wpłacić do dnia 

17.11.2020 r. ww. kwotę na wskazane konto ośrodka, w którym odbędą się szkolenia. 

3. Odmowa podpisania przez miasto oraz osoby reprezentujące umowy o udziale w programie 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia (dofinansowania szkolenia)  

w ramach Programu, a co za tym idzie z rezygnacja z udziału w Programie. 

4. Rezygnacja miasta z udziału w Programie jest możliwa bez konsekwencji w terminie do dnia 

17.11.2020 r.  

5. Rezygnacja z udziału w Programie wymaga pisemnego oświadczenia miasta 

zakwalifikowanego do udziału w Programie. Oświadczenie powinno być dostarczone  

do Fundacji Forum Energii w dowolnej formie (mailem, pocztą itp.).  

6. W przypadku rezygnacji miasta zakwalifikowanego do udziału w Programie dopuszcza  

się możliwość rekrutacji osób z listy rezerwowej poza ustalonymi terminami rekrutacji,  

z zachowaniem terminów realizacji pozostałych działań.  

 

§5 Postanowienia końcowe  

1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

2. Dodatkowe informacje o rekrutacji do Programu można uzyskać pod nr telefonu: 514 130 114 

lub mailowo pod adresem: magdalena.tchorznicka@forum-energii.eu 

3. Załączniki:  

a. załącznik nr 1 – wzór Formularza Zgłoszeniowego 

b. załącznik nr 2 – wzór Umowy udziału w programie dla miasta 


