ZAKŁADKA
WIZYTACJE

PROCEDURA PODPISYWANIA UMÓW

Procedura podpisywania umów na realizację Projektu Lokalny Animator Sportu w
roku 2021 składa się z następujących kroków:

Procedura podpisywania umów składa się z 5 kroków.
Poniższa instrukcja dotyczy rozpoczęcia procesu podpisywania umów, czyli:

Nowy moduł w systemie obsługi projektu Lokalny Animator Sportu poświęcony
ewidencji wizytacji zajęć, które na Orlikach przeprowadza Instytut Sportu –
Państwowy Instytut Badawczy jako Operator projektu.

W dalszej części instrukcji obsługi znajdą Państwo informację dotyczące
funkcjonalności zakładki „wizytacje” zarówno z poziomu konta Animatora jak
i przedstawiciela JST / Administratora Orlika.

Uwaga: Dla ułatwienia procesu komunikacji wraz z zmianami statusów wizytacji
przygotowaliśmy automatyczne wiadomości e-mail z podpowiedziami, jakie
powinny być kolejne kroki systemie. Wiadomości będą wysyłane zarówno na konto
Animatora jak i przedstawicieli JST / Administratora Orlika.
Prosimy nie odpowiadać na wygenerowane automatycznie wiadomości.

1. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ – JST / AO

Jeżeli wizytacja została oceniona negatywnie i Operator stwierdził
nieprawidłowości
w
realizacji
projektu
Lokalny
Animator
Sportu,
przedstawiciele JST / AO wspólnie z Animatorem zostaną wezwani do złożenia
wyjaśnień. Wyjaśnień należy udzielić z konta JST / AO.

WEZWANIE DO WYJAŚNIEŃ JST / AO

Krok 1. Aby udzielić wyjaśnień dotyczących wizytacji należy zalogować się na konto
przedstawiciela JST / Administratora Orlika zarządzającego obiektem i wejść
w zakładkę „Wizytacje”.

Po przeprowadzeniu kolejnych wizytacji na administrowanym Orliku / Orlikach,
osoby wizytujące będą wpisywać raporty do systemy, dzięki czemu będą się one
sukcesywnie pojawiać jako kolejne pozycje w tabeli.

Krok 2. Aby rozpocząć procedurę wyjaśnień klikamy przy właściwej wizytacji
w niebieski przycisk („Działania”).

System przenosi nas do podglądu podsumowania wizytacji z którym możemy się
zapoznać. Następnie przechodzimy do wgrywania skanu pisma z wyjaśnieniem.

Krok 3. Klikamy w szary przycisk „Wybierz plik” i wgrywamy wyjaśnienie w formie
pliku PDF.

Uwaga!: Przed wysłaniem wyjaśnień rekomendujemy rozmowę z Animatorem
i ustalenie przyczyny nieprawidłowości w przedstawionym raporcie, która będzie
ostatecznie zawarta w załączonym dokumencie.
Na dokumencie obowiązkowo winien znaleźć się podpis animatora, którego
dotyczy sprawa, pieczątka Instytucji zarządzającej Orlikiem oraz podpis osoby
upoważnionej do administrowania Orlikiem w projekcie Lokalny Animator
Sportu.

Krok 4. Potwierdzamy ostatecznie wysłanie wyjaśnień do Operatora wybierając
zielony przycisk „Wyślij wyjaśnienia do weryfikacji”.

Po poprawnym przejściu procesu, wizytacja zmieni status w tabeli w zakładce
„Wizytacje” na „2. Wgrano wyjaśnienia. Oczekuje na decyzje Operatora.”

W tym momencie wyjaśnienia zostały przesłane do Operatora. Po zapoznaniu się
z nimi Operator będzie mógł odrzucić wyjaśnienia z prośbą o udzielenie
dodatkowych informacji lub je zaakceptować i wydać decyzję dotyczącą wizytacji
i realizowanych zajęć.

ODRZUCENIE WYJAŚNIEŃ

W przypadku odrzucenia przez Operatora wyjaśnień powtarzamy ponownie
proces wgrywania pliku z uaktualnionymi wyjaśnieniami zgodnie z powyższymi
instrukcjami (kroki 1 – 4).
Aby ułatwić proces odpowiedzi, wszystkie uwagi Operatora co do wcześniejszych
wyjaśnień będą dostępne w podglądzie wizytacji.

AKCEPTACJA WYJAŚNIEŃ

Po akceptacji wyjaśnień przez Operatora, wizytacja zmieni status w tabeli w zakładce
„Wizytacje” na „3. Wgrano wyjaśnienia. Oczekuje na decyzje Operatora.”
Zarówno na koncie Animatora oraz przedstawicieli JST / AO pojawi się decyzja
dotycząca wizytacji.

Animator powinien zastosować się do zaleceń zawartych w decyzji w terminie
do 7 dni od otrzymania powiadomienia e-mailem oraz publikacji decyzji w systemie
obsługi projektu.

Uwaga!: Wypłata wynagrodzenia animatora będzie wstrzymana do czasu gdy
zostaną usunięte wszystkie rozbieżności oraz braki w treści raportów składanych
przez Animatora w miesiącu w którym została przeprowadzona wizytacja.

2. POTWIERDZENIE WIZYTACJI - ANIMATOR
Jeżeli wizytacja została oceniona poprawnie i Operator nie stwierdził
nieprawidłowości w realizacji projektu Lokalny Animator Sportu podczas
wizytacji, Animator ma obowiązek potwierdzić jej przeprowadzenie.

Aby to zrobić należy zalogować się na swoje konto Animatora i wejść zakładkę
„Wizytacje”.

W przypadku większej liczby wizytacji, pojawia się lista wszystkich
przeprowadzonych wizytacji. Aby rozpocząć procedurę potwierdzenia wybieramy
właściwą wizytację i klikamy w niebieski przycisk („Działania").

System przenosi nas do podglądu podsumowania wizytacji z którym możemy się
zapoznać. Następnie klikamy w zielony przycisk „Potwierdź wizytację”.
W polu tekstowym, które się pojawi możemy zostawić komentarz dotyczący
przebiegu wizytacji, uwag do założeń projektu Lokalny Animator Sportu lub
pozostawić to pole zupełnie puste. Jego wypełnienie jest opcjonalne.

Na samym końcu klikamy w zielony przycisk „Potwierdź”.

Po poprawnym przejściu procesu, status wizytacji na liście w zakładce „Wizytacje”
zmieni się na „5. Wizytacja potwierdzona” . Potwierdzone wizytacje będą dostępne
do wglądu Animatorów oraz przedstawicieli JST/AO.

Status 4. Wizytacja poprawna – wizytacja została wprowadzona do systemu obsługi
projektu przez pracownika Operatora – oczekuje na potwierdzenie przez animatora.

Status 5. Wizytacja potwierdzona – wizytacja została potwierdzona przez
Animatora – jej podsumowanie pozostaje do wglądu dla Animatora
i przedstawiciela JST / Administratora Orlika.

W sprawach nieobjętych powyższą Instrukcją zapraszamy do kontaktu za
pośrednictwem naszej infolinii i skrzynki mailowej.

Infolinia projektu Lokalny Animator Sportu (+48 22 834 60 40) pracuje
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu Lokalny Animator Sportu pod
adresami jst@projektorlik.pl, animator@projektorlik.pl, kontakt@projektorlik.pl

