Regulamin udzielania doradztwa w Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw
Społecznych

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielania doradztwa w
ramach Projektu CIWIS.
2. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Realizatora: www.kip.kalisz.pl.
3. Projekt CIWIS finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
4. Projekt CIWIS jest realizowany w okresie od 01.08.2017 roku do 31.12.2018 roku na
terenie subregionu kaliskiego.
§2
Definicje
1. Realizator - podmiot realizujący Projekt CIWIS: Fundacja Kaliski Inkubator
Przedsiębiorczości, ul. Częstochowska 25 62 – 800 Kalisz,
2. Projekt CIWIS – „Prowadzenie Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych
CIWIS w latach 2017-2017”.
3. Koordynator - wskazana ze strony Realizatora osoba odpowiedzialna za nadzorowanie
Projektu CIWIS.
4. Usługa doradztwa – czynności przeprowadzone w całym procesie od momentu zgłoszenia
prze osobę lub podmiot do Koordynatora problemu lub zapytania do momentu uzyskania
odpowiedzi od Doradcy.
5. Doradca – wskazana przez Realizatora osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w
dziedzinie, z której świadczy usługi doradcze.
§3
Zasady udzielania doradztwa w ramach Projektu CIWIS
1. Usługa doradztwa jest świadczona nieodpłatnie w ramach realizacji Projektu CIWIS przez
wskazanych przez Realizatora Doradców.
2. Lista Doradców oraz czas pracy Doradców dostępne są u Koordynatora Projektu CIWIS.
3. Koordynator po uzyskania zgłoszenia na usługę doradczą przekazuje sprawę
odpowiedniemu pod względem wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia Doradcy.
4. Koordynator od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę doradztwa ma 3 dni na
przekazania sprawy do wybranego przez niego Doradcy.
5. Doradca ma maksymalnie 7 dni na wykonanie usługi doradztwa.
6. Usługa doradztwa udzielana jest w następujących obszarach tematycznych: doradztwo
prawne, doradztwo księgowe, doradztwo projektowe oraz doradztwo liderskie (coaching).
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7. Usługa doradztwa w rozumieniu Projektu CIWIS jest poradą i ma charakter poglądowy.
Efektem usługi doradztwa są propozycje rozwiązań problemu. Doradcy nie ponoszą
odpowiedzialności za działania podejmowane przez podmioty którym doradzają.
8. Usługa doradztwa może być świadczone w formie spotkania z doradcą lub kontaktu
mailowego z doradcą.
9. Dokumentem potwierdzającym realizację usługi doradztwa jest w przypadku spotkania
Karta doradztwa, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu. Usługa doradztwa
mailowego nie wymaga potwierdzania na Karcie doradztwa. Korespondencja mailowa
stanowi wystarczające potwierdzenie wykonania usługi doradztwa.
10. Koordynator Projektu CIWIS odpowiedzialny jest za ewidencjonowania poszczególnych
usług doradztwa w podziale na zagadnienia których dotyczyły oraz czasu pracy
poszczególnych Doradców. Wskazane czynności służą prawidłowemu rozliczeniu realizacji
Projektu CIWIS.
11. Korzystający z usługi doradztwa w Projekcie CIWIS zobowiązani są do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem.
§4
Informacje końcowe
1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu CIWIS.
2. Realizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie o czym powiadomi Uczestników
Projektu CIWIS na stronie internetowej Realizatora.
.
Zestawienie załączników do Regulaminu:
Załącznik nr 1. Karta doradztwa
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