Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin rekrutacji
na warsztaty wdrożeniowe
w ramach projektu

„Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”

§ 1 Informacje ogólne
1. Projekt „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości” realizowany
przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
wraz z partnerem Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka
jakość systemu oświaty, Projekty innowacyjne.
2. Celem Projektu jest pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu ‘Podstawy
przedsiębiorczości’ poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania
przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na terenie całej Polski, poprzedzone
szkoleniami dla nauczycieli z zastosowania wypracowanych narzędzi.
3. Projekt realizuje :
 Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland” ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel. 81 710-46-35, sekretariat 81 710-46-30 fax: 81 746-13-24,
e-mail: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl
Biuro czynne: 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) – od godz. 8.00 do 16.00,
 Partner: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel./fax: 81 749-17-77
e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl
4. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2010 roku do 30 listopada 2013 roku.
5. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach
wdrożeniowych do projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie
przedsiębiorczości”
6. Bieżący nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Kierownik Projektu.
7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
§ 2 Beneficjenci
1. Nauczyciele przedmiotu ‘Podstawy przedsiębiorczości’, uczący w Liceach
Ogólnokształcących z terenu całej Polski.
Lider Projektu:
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland”
Ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel./fax: 81 710 46 35
www.oic.lublin.pl

Partner:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w
Lublinie
Ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
tel./fax: 81 749 17 77
www.wsei.lublin.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 3 Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Do Projektu mogą przystąpić uczestnicy zwani dalej Beneficjentami Ostatecznymi,
spełniający następujące wymogi formalne:
 Nauczyciele: zatrudnienie na stanowisku nauczyciela przedmiotu ‘Podstawy
przedsiębiorczości’. Przy czym do wsparcia kwalifikują się również nauczyciele,
którzy aktualnie nie nauczają Przedsiębiorczości, ale posiadają kwalifikacje do
nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, aktualnie pracują w Liceum
Ogólnokształcącym i w ostatnich 3 latach prowadzili zajęcia podczas przedmiotu
„Podstawy przedsiębiorczości” lub zamierzają w przyszłości prowadzić zajęcia z
przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
 zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
 zgłoszenie poprzez wypełnienie i przesłanie Ankiety Zgłoszeniowej dla nauczyciela
(do
pobrania
w siedzibie
Biura
Projektu,
na
stronie
internetowej
www.oic.lublin.pl/innowacyjnemetody/)
 podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
3. Z udziału w projekcie wykluczeni są nauczyciele, którzy korzystali ze wsparcia w ramach
projektu w okresie od 1.07.2010 r. do 30.06.2013 r.
4. Przystąpić do projektu może każdy nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego na terenie
Polski (z uwzględnieniem § 3 pkt. 1 i 3) . Decyduje kolejność zgłoszeń.
a) Zgłoszenia dokonuje Nauczyciel w swoim imieniu.
b) W wyniku rekrutacji zostanie wybranych 100 nauczycieli.
5. Wsparcie w ramach projektu obejmuje warsztaty wdrożeniowe w formie 2 – dniowych
spotkań – 16 godzin.
6. Uczestnicy projektu mają prawo:
a) brać czynny udział w zajęciach,
b) otrzymać bezpłatnie materiały szkoleniowe,
c) otrzymać bezpłatnie komplety produktów projektu,
d) otrzymać zaświadczenie ukończenia warsztatów,
e) bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia podczas warsztatów.
7. Obowiązkiem uczestnika jest:
a) Uczestniczyć czynnie w zajęciach w wymiarze 16 godzin,
b) Wypełniać dokumentację szkoleniową,
c) Brać udział w badaniach ewaluacyjnych i testach podczas szkolenia i po jego
zakończeniu.

§ 4 Procedura przyjmowania zgłoszeń
1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Pracowników Biura Projektu w Lublinie, niezbędne
dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu w oryginale drogą pocztową lub osobiście.
2. Rekrutacja prowadzona będzie od dnia 26.08.2013 r. do wyczerpania limitu miejsc.
Lider Projektu:
Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland”
Ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel./fax: 81 710 46 35
www.oic.lublin.pl

Partner:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w
Lublinie
Ul. Mełgiewska 7/9, 20-209 Lublin
tel./fax: 81 749 17 77
www.wsei.lublin.pl
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3. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data wpływu kompletnych dokumentów
rekrutacyjnych.
4. Zgłoszenia można przesyłać:
- pocztą tradycyjną na adres: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.
- mailem: jacek.korzeniak@oic.lublin.pl
- faxem: 81 746-13-24
- osobiście

§ 5 Przebieg Rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach:
Etap I - wstępna rekrutacja nauczycieli do projektu, której celem jest przygotowanie listy
osób kwalifikujących się do dalszego postępowania o ile spełnione zostały wymogi formalne
(tj. data i kolejność wpływu prawidłowych i kompletnych dokumentów).
Etap II – rekrutacja ostateczna. Wybór nauczycieli na podstawie Decyzji Komisji
Rekrutacyjnej powołanej przez Kierownika Projektu
2. Nauczycieli, którzy pozytywnie przejdą oba etapy, Kierownik Projektu umieszcza na liście
ostatecznej uczestników projektu. W przypadku rezygnacji z przyczyn losowych lista
ostateczna uzupełniona będzie uczestnikami z listy rezerwowej.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w
celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, zgodnie z umową zawartą
pomiędzy Projektodawcą a Instytucją Wdrażającą.
2. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004r Nr 100 poz. 1024) w stosunku
do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w §8 pkt. 3 .
§ 7 Inne postanowienia
1. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu oraz
wyłącznej interpretacji jego zapisów.
Lider Projektu:
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2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. od 26.08.2013 r.
3. Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu, a także na stronie internetowej
Projektu www.oic.lublin.pl

Kierownik projektu

Akceptacja
Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Jacek Korzeniak

Ewelina Iwanek - Chachaj
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