
Fundacja

Hereditas 

 

   

INFORMATOR DLA LOKALNYCH KOORDYNATORÓW NADZORUJĄCYCH, BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 

„DZIEDZICTWO OBOK MNIE. GMINNE CUDA REGIONU” 

Instrukcja postępowania (krok po kroku) po zakwalifikowaniu się do pełnienia roli Lokalnego Koordynatora Nadzorującego w swojej 

gminie: 

1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Operatora, widniejący na liście (wykazie) 

wyłonionych Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących Kandydat zobowiązany jest do e-mailowego przesłania 

potwierdzenia woli udział w zadaniu (na adres: fio@fundacja-hereditas.pl) o treści1):  

„Imię i Nazwisko – wyrażam chęć udziału w dalszej części projektu, zgodnie z przedstawionymi w trakcie szkolenia 

centralnego założeniami. Potwierdzam pracę Społecznych Zespołów Roboczych na obszarze: 1 – 2 – 32) gmin” 

2. Ze strony internetowej projektu pobierz wzory dokumentów finansowych (umowa cywilnoprawna; rachunek do umowy 

cywilnoprawnej). Wydrukuj każdy w 2-ch egz., wypełnij czytelnie każdy wydrukowany dokument; w oznaczonych miejscach 

podpisz własnoręcznie i prześlij listem ekonomicznym nierejestrowanym na adres Operatora:  

Fundacja Hereditas 
ul. Marszałkowska 58 lok. 24 

00-545 Warszawa 
z dopiskiem: „Gminne Cuda Regionu” 

 

3. Ze strony internetowej projektu pobierz broszurę szkoleniową, zbierz wolontariuszy (nie mniej niż 5 os.) oraz przeprowadź 

dla nich krótkie szkolenie, w trakcie którego uzgodnicie szczegóły Waszej współpracy. Pamiętaj, by poinformować 

wolontariuszy, o źródle finansowania projektu, poprzez pisemny bądź słowny przekaz o treści:  

Projekt: „Dziedzictwo obok mnie. Gminne Cuda Regionu” jest finansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 

 
4. Postępując zgodnie z instrukcją korzystania z systemu strony internetowej Gminne Cuda Regionu 

(www.cudaregionu.fundacja-hereditas.pl) i poczynionymi w trakcie szkolenia regionalnego ustaleniami, wprowadźcie 

zidentyfikowane na obszarze zgłoszonej gminy „cuda”. Na rekordy czekamy maksymalnie do 31 sierpnia 2022 r. Rekordy 

dodane po tym dniu nie będą wliczane do ogólnej puli przesłanych przez Koordynatora obiektów.  

5. Jeśli wszystkie rekordy zostaną wprowadzone do bazy, jako Lokalny Koordynator Nadzorujący pamiętaj o wypełnieniu 

formularza sprawozdawczego, dostępnego pod adresem: https://forms.gle/jsj6nbCog3981nUE9. Dopiero wypełnienie 

formularza sprawozdawczego skutkuje przeprowadzeniem weryfikacji wprowadzonych rekordów i – w przypadku 

pozytywnej oceny -  skierowaniem rachunku do wypłaty. Macie na to czas maksymalnie do dn. 14.09.2022 r. włącznie. 

Sprawozdania dodane po tej dacie nie będą kwalifikowane do weryfikacji.   

6. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu oraz dostępnym na portalu Regulaminie udziału               

w projekcie.  

7. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą bazy danych, pytań merytorycznych i innych wątpliwości, 

prosimy o kontakt mailowy na adres: fio@fundacja-hereditas.pl.  

 
1) Niedotrzymanie wskazanego terminu skutkuje skreśleniem z listy (wykazu) Lokalnych Koordynatorów Nadzorujących bez prawa do odwołania oraz uniemożliwia wzięcie 

udziału w dalszej części projektu 
2) Należy wskazać liczbę gmin, na terenie których prowadzony będzie proces inwentaryzacji gminnych cudów regionu – zgodnie z wartością wskazaną w formularzu 

zgłoszeniowym lub mniejszą.  
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