
Projekt „POWRÓT DO PRACY Z RAJ-LANDIĄ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Regulamin Grupy Sterującej

działającej w ramach:

Projektu RPLD.10.01.00-10-A014/16 pt. „Powrót do Pracy z RAJ-LANDIĄ” realizowanego w 

ramach Działania X.1. Powrót na rynek pracy  osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w 

ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

§ 1 Podstawy działania Grupy Sterującej

1. Grupa Sterująca zwana dalej „Grupą”, działa na podstawie niniejszego Regulaminu 

Grupy Sterującej zwanego dalej „Regulaminem”. 

§ 2 Skład Grupy Sterującej

1. Grupa składa się z:

Przedstawicieli Lidera: – Koordynator projektu 

  – Specjalista ds. Rekrutacji

Przedstawiciela Partnera: – Dyrektor Przedszkola 

2. W posiedzeniach Grupy mogą brać udział osoby nie będące członkami Grupy, lecz nie 

mają one prawa głosu. 

3. Członkostwo w Grupie wygasa w przypadku ukończenia Projektu.  

§ 3 Zadania grupy sterującej

1. Podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących realizacji projektu (np. decyzji zwią-

zanych z wystąpieniem nieoczekiwanych zmian w planie realizacji projektu).

2. Decyzje mogą być podejmowane w trybie elektronicznym. 

3. Monitoring realizacji wskaźników produktów w ramach poszczególnych działań.
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4. Rozstrzyganie konfliktów dotyczących realizacji projektu.

§ 4 Organizacja prac Grupy Sterującej

1. Spotkania Grupy będą obywały się minimum raz w miesiącu, w terminie wyznaczo-

nym przez Lidera. W przypadku nie odbycia się spotkania w tym terminie, Lider wy-

znaczy inny termin  spotkania  pozwalający  na  zachowanie  ustalonej  Regulaminem 

częstotliwości spotkań. 

2. Decyzje Grupy będą podejmowane na podstawie porozumienia. W razie jego braku 

decydujący głos ma Lider Projektu. 

3. Podejmowanie decyzji ostatecznych, w przypadku braku zgodności wszystkich partne-

rów należą do Lidera Projektu

4. Członkowie Grupy przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji 

w ramach działania Grupy: 

a) podstawę będzie stanowiła komunikacja elektroniczna; 

b) na  żądanie  członka  grupy wszelkie  informacje,  ustalenia  itp.  będą  przekazywane  

w formie papierowej. 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Regulaminie Grupy mogą być wprowadzane, na wniosek członków Grupy 

Sterującej. 

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

3. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie internetowej: http://proeuropa.com.pl/in-

dex-18.html  (na samym dole).

          Raj-Landia 2

          Realizator projektu Partner projektu

http://proeuropa.com.pl/index-18.html
http://proeuropa.com.pl/index-18.html


Projekt „POWRÓT DO PRACY Z RAJ-LANDIĄ” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

          Raj-Landia 2

          Realizator projektu Partner projektu


