Редакція від 10 червня 2014 року

Положення про відбір та базове навчання кандидатів
на участь в РЕГІОНЕТ
Це Положення визначає критерії та правила відбору кандидатів на участь у мережі РЕГІОНЕТ
– всеукраїнській мережі фахівців та практиків з регіонального і місцевого розвитку.

I. Визначення термінів
1.

2.

У цьому Положенні наведені нижче терміни розуміються у такому значенні:
а)

заявник (на участь у РЕГІОНЕТ) – фізична особа, яка подала повний набір
документів (анкету та додатки до неї) на участь у відборі у строки та у порядку,
що встановлені цим Положенням

б)

кандидат (на участь в РЕГІОНЕТ) – особа, що відповідає встановленим
критеріям, пройшла перший етап відбору – за результатами розгляду
аплікаційних форм заявників – та відібрана для участі у другому етапі відбору –
базовому навчанні

в)

учасник РЕГІОНЕТ – особа, що відповідає встановленим критеріям, пройшла
два етапи відбору (розгляд аплікаційних форм і базове навчання) та отримала
відповідний сертифікат

г)

відбірна комісія – спеціально утворена Секретаріатом за участю інституційних
партнерів комісія, яка здійснює відбір кандидатів та затверджує його результати.

РЕГІОНЕТ, Секретаріат РЕГІОНЕТ, інституційні партнери, Рада (інституційних)
партнерів – терміни, які визначені у Положенні про РЕГІОНЕТ.

II. Загальні положення
1.

Відбір на участь у РЕГІОНЕТ – відкритий і об’єктивний процес, доступний для всіх
зацікавлених громадян, що відповідають вимогам, визначеним цим Положенням та
Положенням про РЕГІОНЕТ.

2.

Відбір кандидатів складається із двох етапів:
перший етап: аналіз поданої аплікаційної форми та співбесіда із заявником
другий етап: базове навчання та тестування.

3.

Відбір кандидатів відбувається періодично окремими турами.

4.

Строки чергового туру відбору та його етапів встановлюється Секретаріатом та
оголошуються через інтернет-портал РЕГІОНЕТ.

III. Порядок відбору кандидатів на участь у РЕГІОНЕТ
1.

Для забезпечення рівного доступу потенційних заявників до відбору на право участі у
РЕГІОНЕТ Секретаріат на порталі РЕГІОНЕТ оприлюднює таку інформацію:
а)

Положення про РЕГІОНЕТ

б)

це Положення

в)

форма (шаблон) аплікаційної форми

г)

адреси (електронні та поштові), за якими може бути подано аплікаційну форму

д)

контакти (телефони, електронні адреси) відповідальних осіб Секретаріату для
консультацій з питань відбору на участь у РЕГІОНЕТ.

2.

Для участі у відборі заявник подає до Секретаріату аплікаційну форму (додаток 1 до
цього Положення), яка включає:
а)

анкету кандидата на участь у мережі РЕГІОНЕТ

б)

опис консультаційного продукту (послуги)

в)

згоду на збір та обробку персональних даних.

3.

Аплікаційна форма подається електронною поштою, поштою, факсом, персонально
чи кур’єром. Перевага при цьому надається електронним формам документів над
паперовими.

4.

У разі надання неповного чи помилкового пакету документів Секретаріат може в
будь-який
спосіб
повідомити
заявника
про
необхідність
внесення
виправлень/доповнень. Недоліки мають бути усунуті у межах строків, встановлених
для подання аплікаційних форм.

5.

Після завершення строку подання аплікаційних форм Секретаріат у триденний термін
публікує на порталі РЕГІОНЕТ список заявників.

6.

Секретаріат за участю інституційних партнерів утворює одну чи декілька відбірних
комісій (з трьох-п’яти осіб), які забезпечують аналіз отриманих аплікаційних форм на
предмет:

7.

а)

відповідності формальним ознакам (заявник відповів на усі обов’язкові
запитання аплікаційної форми та надав усі обов’язкові документи у встановлені
строки)

б)

відповідності встановленим критеріям відбору згідно з п. 7 Розділу ІІІ цього
Положення

Заявники на право участі у РЕГІОНЕТ мають відповідати таким критеріям:
а)

мати знання/досвід у сфері місцевого та регіонального розвитку та дотичних
сферах

б)

могти запропонувати конкретний продукт (кращу практику), або могти надати
конкретну послугу у визначеній сфері

в)

бути активними, відкритими і вмотивованими, зацікавленими в підвищенні
кваліфікації, готовими до обміну досвідом.

8.

Заявників, які за даними аплікаційних форм відповідають зазначеним вище
критеріям, Секретаріат може запросити на інтерв'ю/співбесіду. Метою інтерв’ю є
деталізація викладеної у аплікаційній формі інформації, а також уточнення намірів та
мотивації заявника щодо участі у РЕГІОНЕТ.

9.

Інтерв’ю може відбуватися у телефонному режимі або у формі очної бесіди.

10. У разі виявлення невідповідності зазначеним у п. 7 цього розділу критеріям,
аплікаційна форма заявника має бути відхилена.
11. У випадку відхилення аплікаційної форми Секретаріат у будь-який прийнятний спосіб
інформує заявника про причини відхилення, а також може надати поради щодо того,
як усунути виявлені недоліки для успішної участі у наступних турах відбору.
12. Заявників, які успішно пройшли перший етап відбору і стали кандидатами на участь у
РЕГІОНЕТ, Секретаріат повідомляє про це електронною поштою, а у разі її відсутності
– факсом чи поштою. У повідомленні також вказується, у який спосіб і коли Кандидат
має пройти другий етап відбору – базове навчання.
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13. Список кандидатів на участь у РЕГІОНЕТ публікується на порталі РЕГІОНЕТ.

IV. Базове навчання: зміст, права та обов’язки сторін
1.

Для набуття статусу учасника РЕГІОНЕТ Кандидат, який успішно пройшов перший етап
відбору, має також успішно пройти другий етап – дистанційне базове навчання.

2.

Під час базового навчання його учасники отримають передові знання та практичні
навички, зокрема щодо перспектив та напрямків можливих суспільних реформ,
законодавчого забезпечення, механізмів та інструментів державної політики
регіонального та місцевого розвитку, кращих практик, міжнародного досвіду тощо.

3.

Як правило, тривалість базового навчання складає два тижні. Секретаріат оголошує
строки і програму базового навчання шляхом публікації відповідної інформації на
порталі мережі.

4.

Секретаріат запрошує Кандидата до участі у базовому навчанні електронним
повідомленням, у якому зокрема вказує персональні реєстраційні дані кандидата.

5.

Кандидат зобов’язаний зареєструватися для участі у базовому навчанні,
використовуючи отримані від Секретаріату персональні реєстраційні дані. Здійснити
реєстрацію Кандидат може у будь-який день у рамках оголошених строків навчання.

6.

У разі неможливості пройти базове навчання у встановлені строки Кандидат може
просити Секретаріат про те, щоби пройти його згодом – разом із переможцями
наступних турів відбору. Таке прохання має бути письмовим та надійти до
Секретаріату (електронною поштою чи факсом) не пізніше ніж в передостанній
календарний день базового навчання.

7.

Кандидат, який не надіслав відмову у порядку, встановленому п. 6 розділу ІV цього
Положення, і не пройшов при цьому базове навчання у визначені строки, втрачає
статус Кандидата на участь у РЕГІОНЕТ.

8.

Кожен учасник базового навчання:
а)

зобов’язаний взяти участь у базовому навчанні та скласти тести з усіх
навчальних курсів, включених до програми навчання

б)

має право отримати доступ до навчальних матеріалів (у електронному вигляді)

в)

у разі успішного завершення навчання стає учасником мережі РЕГІОНЕТ та
отримує відповідний сертифікат,
Примітка: Успішним вважається таке завершення навчання, коли Учасник при
складанні тестів за кожним навчальним курсом правильно відповів не менш як
на 8 запитань з 10. Учасник, якому не вдасться успішно пройти тестування,
має право повторно зареєструватися на участь у базовому навчанні та
пройти тестування у рамках наступних турів відбору

г)
9.

негайно повідомляє Секретаріат про будь-які форс-мажорні чи інші обставини,
що впливають чи можуть вплинути на участь у навчанні.

Організатор базового навчання:
а)

забезпечує проведення навчання на високому професійному рівні із
залученням досвідчених експертів/тренерів

б)

забезпечує належну технічну платформу для дистанційного навчання

в)

забезпечує учасників навчальними матеріалами в електронній формі.
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V. Прикінцеві та перехідні положення:
1.

На період до початку роботи порталу РЕГІОНЕТ (www.regionet.org.ua) уся інформація
про відбір на участь у мережі, оприлюднення якої передбачене цим Положенням,
публікується на сайті Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в
Україні» (www.surdp.eu).

2.

Учасниками Міжнародного форуму з регіонального розвитку у 2013 році є кандидати
на участь у РЕГІОНЕТ, відібрані за результатами першого етапу першого туру відбору.
Учасниками наступних форумів – учасники РЕГІОНЕТ.

3.

З питань, які не врегульовані цим Положенням, рішення приймає Секретаріат.
Суперечливі питання можуть виноситися на обговорення Ради інституційних
партнерів РЕГІОНЕТ, яка має право надавати рекомендації Секретаріату з усіх питань.

З Положенням ознайомився/лась і згоден/на
.................................................. ............. .................................................. .................
Місце, дата, підпис, прізвище, ім’я, по-батькові
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