Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu
pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych"
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach
projektu pod nazwą: "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych" (Nr porozumienia POKL-08.01.02-24-107/13-00) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne
Kadry Gospodarki, Działania 8.1Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
2. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, partnerami projektu są:
Główny Instytut Górnictwa, Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice Sp. z o.o.,
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.
Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej.
3. Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego w okresie od 01.09.2013 r.
do 30.09.2015 r.
4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
5. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 10 jednodniowych szkoleń.
6. Informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej www.ris.slaskie.pl,
www.obserwatoriumict.pl oraz na fanpage’u Projektu RIS.
7. Organizacja szkoleń oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie Projektu,
należy do Parku Naukowo-Technologicznego TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

§ 2. Użyte w regulaminie określenia i skróty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uczestnik Projektu– uczestnik/czka szkoleń.
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
BP – Biuro Projektu.
Projekt – projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych".
RIS WSL – „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”.
EFS - Europejski Fundusz Społeczny.
Lider – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Organizator szkolenia – Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
JST - jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna.
Regulamin - Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w ramach Projektu pt. „Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§ 3. Cel projektu

1. Głównym celem Projektu jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu
poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian
gospodarczych wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek
organizacyjnych w wyniku realizacji projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. Cele szczegółowe Projektu to:
a) podniesienie kompetencji i świadomości 500 przedstawicieli sektora JST oraz 324
przedstawicieli sektora biznesu i nauki w zakresie wdrażania innowacji i rozwoju protechnologicznego województwa w trakcie realizacji projektu,
b) podniesienie jakości polityki samorządowej na rzecz rozwoju gospodarczego województwa do końca realizacji projektu tj. 30.09.2015 r.,
c) rozwój współpracy 10 JST na rzecz wypracowania wspólnej polityki proinnowacyjnej
regionu do końca realizacji projektu tj. 30.09.2015 r.
§ 4. Grupa docelowa oraz kryteria kwalifikowalności
1.

Wsparcie szkoleniowe w projekcie skierowane jest do 150 pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w jednostkach samorządu terytorialnego lub ich jednostkach
organizacyjnych odpowiedzialnych za wdrażanie RIS WSL.

§ 5. Zasady rekrutacji na szkolenia
1. Warunkiem przyjęcia do projektu jest:
a) spełnienie kryterium, o którym mowa w § 4. niniejszego Regulaminu;
b) przejście procesu rekrutacji; otrzymanie od Organizatora szkolenia potwierdzenia udziału w szkoleniu i tym samym przyjęcia do Projektu.
2. Osoba, która otrzymała potwierdzenie udziału w szkoleniu, staje się Uczestnikiem Projektu.
3. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
4. Szkolenia realizowane w ramach Projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Rekrutacja uczestników Projektu ma charakter otwarty i jest zgodna z zasadą równych szans,
w tym równości płci.
6. O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby, które zapisują się po raz pierwszy na szkolenie
organizowane w ramach Projektu.

§ 6. Proces rekrutacji
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej www.obserwatoriumict.pl.
2. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rejestracji
Uczestników Projektu umieszczonego na stronie www.obserwatoriumict.pl i obejmuje następujące etapy:
a) Prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza,
b) Przesłanie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia formularza zgłoszeniowego.
3. W przypadku większej ilości uczestników Projektu, zostanie utworzona lista rezerwowa.
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany poinformować Organizatora szkolenia o rezygnacji
z udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 dni przed jego rozpoczęciem.
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5. W przypadku pojawienia się wolnego miejsca na dane szkolenie, kwalifikowana jest kolejna
osoba z listy rezerwowej, według kolejności zgłoszeń.
6. Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do podpisania najpóźniej w dniu szkolenia następujących
dokumentów, tj.:
a) Regulaminu,
b) Formularza zgłoszeniowego Uczestnika Projektu (załącznik nr 1),
c) Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” (załącznik nr 2),
d) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3),
e) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
(dobrowolnie) (załącznik nr 4).
8. Podpisanie dokumentów wymienionych w § 6. pkt. 7. jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.
9. Proces rekrutacji będzie się odbywał na terenie województwa śląskiego w sposób ciągły przez
cały okres trwania Projektu.
10. Dniem rozpoczęcia udziału w Projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnictwa.

§ 7. Organizacja i warunki prowadzenia szkoleń w Projekcie
1. Szkolenia odbywać się będą w terminach i miejscach zgodnie z przyjętym harmonogramem
szkoleń.
2. Harmonogram
szkoleń
będzie
dostępny
na
stronie
www.ris.slaskie.pl
oraz www.obserwatoriumict.pl
3. Planowana wielkość grupy szkoleniowej: 15 osób.
4. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników szkolenia.
5. Szkolenia odbywać się będą w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Dzień szkoleniowy obejmuje 8 h lekcyjnych.
7. W miarę możliwości godziny szkoleń będą dostosowane do godzin pracy uczestników szkoleń.
8. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa śląskiego.
9. Szkolenia będą odbywać się w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
10. Szkolenia będą przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców w oparciu o przygotowany harmonogram szkolenia.
11. Organizator szkolenia posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty i efekty wdrożeniowe przeprowadzonego
szkolenia.
12. Uczestnicy w ramach szkoleń otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych.
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§ 8. Zmiana terminu szkolenia
1. W przypadku wystąpienia problemów organizacyjnych i/lub technicznych, Organizator szkolenia
ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych
kosztów,
§ 9. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) korzystania z oferty szkoleniowej
b) otrzymania materiałów szkoleniowych, materiałów promocyjnych (m.in. długopis, notes i
teczka),
c) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu,
d) otrzymania poczęstunku podczas szkolenia (obiad i serwis kawowy).
2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a) uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń, w wymiarze 100% przewidzianego czasu szkolenia,
b) udostępnienia danych niezbędnych do monitoringu i kontroli projektu, w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu,
c) punktualnego przybycia na szkolenie,
d) potwierdzenia swojej obecności własnoręcznym podpisem na liście obecności, a także do
potwierdzania otrzymania certyfikatu, materiałów szkoleniowych, promocyjnych oraz skorzystania z cateringu,
e) podania danych niezbędnych Organizatorowi szkolenia do wypełnienia kwestionariusza
PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem
jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach
EFS,
f) informowania Organizatora szkolenia o zmianach w danych osobowych i teleadresowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym w trakcie realizacji Projektu,
g) udziału w badaniach ewaluacyjnych projektu.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr. 133 poz.
883) Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich
poprawienia.
4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu.
§ 10. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestnik Projektu może zostać skreślony przez Organizatora szkolenia z listy Uczestników
Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, czy zasad współżycia
społecznego.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnik Projektu zobowiązuje się do złożenia pisemnej deklaracji
o rezygnacji z uczestnictwa z podaniem jej powodu (wymóg wynikający ze sposobu monitorowania uczestnictwa w projekcie).
3. Uczestnik Projektu, który został skreślony przez Organizatora szkolenia z listy uczestników,
z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, musi ponieść koszty udziału
w przedmiotowym szkoleniu przeliczane na jednego uczestnika.
4. W szczególnych przypadkach losowych na wniosek Uczestnika Projektu, Organizator szkolenia
może odstąpić od obciążenia Uczestnika kosztami uczestnictwa w Projekcie.
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5. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
bądź wprowadzania dodatkowych postanowień.
2. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień
Organizator szkolenia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników poprzez stronę internetową oraz poprzez e-mail.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie wytyczne i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 12. Załączniki
1. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (załącznik nr 1).
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”
(załącznik nr 2).
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
4. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku (załącznik
nr 4).
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego warunki oraz
spełniam wymogi uczestnictwa w Projekcie.

......................................................
Miejscowość, data

..................................................................
Podpis Uczestnika Projektu
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