
 

 
 

Projekt POWR.03.01.00-00-U178/17  

„Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia” finansowany z Programu 

Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”  
 

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W PROJEKCIE 

 „Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1.  Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie 

„Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 

rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie: POWR.03.01.00-IP.08-00-

UMO/17„Trzecia Misja Uczelni” (dalej Projekt). 

2. Wnioskodawcą i realizatorem Projektu jest Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu (dalej 

jako UWr), na podstawie umowy o numerze: POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 zawartej z 

Narodowym Centrum Badao i Rozwoju, pełniącym rolę Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju. 

3. Celem projektu jest podniesienie kompetencji intelektualnych i społecznych uczniów klas 

siódmych i ósmych mieszkającej w gminach wiejskich Dolnego Śląska poprzez opracowanie i 

przeprowadzenie, przez kadrę dydaktyczną wydziału Nauk Społecznych UWr oraz partnera 

projektu, trzech edycji kursu "Młodego biznesmena", złożonych z nowatorskich zajęd. 

4. Adresatami projektu (Uczestnikami Projektu) są dwie grupy docelowe: grupa Uczniów - 

uczennice i uczniowie klas siódmych i ósmych mieszkaocy obszarów wiejskich Dolnego 

Śląskaoraz grupa Rodziców - rodzice, którzy wezmą udział w zajęciach wspierających 

umiejętności pracy zespołowej. 

5. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

6. Do udziału w zajęciach nie są wymagane żadne specjalne umiejętności oraz określony poziom 

wiedzy. Nie przewidziano testów kwalifikacyjnych. 

 

§ 2. Rekrutacja 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu odbędzie się w szkołach podstawowych w gminach 

wiejskich województwa dolnośląskiego, które zostaną zidentyfikowane na podstawie 

potencjału społeczno-gospodarczego (będą to gminy osiągające najsłabsze wskaźniki 

potencjału). 

2. Informacje o rekrutacji zostaną przekazane z zachowaniem równości szans, bez ograniczania 

dostępu do wsparcia 

3. W procesie rekrutacji żadna z płci nie będzie preferowana na żadnym z etapów procesu 

rekrutacyjnego.  
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4. Rekrutacja dla uczestników Projektu będzie odbywad się na podstawie zgłoszenia deklaracji 

uczestnictwa, którą stanowi Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu odpowiednio dla 

grup:  

Uczniowie:  

1. Akcja afirmatywna w szkołach mająca na celu zachęcenie poszczególnych szkół do udziału w 

projekcie. 

2. Zbieranie zgłoszeo i weryfikacja ich liczby. Każdy uczeo musi napisad list motywacyjny, w którym 

wyjaśni powody chęci udziału w szkoleniu. 

3. Ocena aplikacji. 

4. Wnioskodawca przygotuje listę osób zakwalifikowanych oraz listę osób rezerwowych. 

 

Rodzice:  

1. Akcja afirmatywna w szkołach mająca na celu zachęcenie poszczególnych szkół do udziału w 

projekcie. 

2. Zbieranie zgłoszeo i weryfikacja ich liczby.  

3. Wnioskodawca przygotuje listę osób zakwalifikowanych oraz listę osób rezerwowych. 

 

5. Ocenę listów motywacyjnych Uczestników Projektu w przypadku grupy uczniówprzeprowadzi 

rada pedagogiczna. Wybór osób zakwalifikowanych do projektu nastąpi w porozumieniu z 

radą pedagogiczną szkoły, która zostanie uprawniona do wskazania preferowanych 

kandydatów. W przypadku grupy rodziców ocenę listów motywacyjnych 

dokonujewnioskodawca. 

6. Prowadzący zajęcia przeprowadzą badania kompetencji podczas pierwszych oraz ostatnich 

zajęd. 

7. Zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w Projekcie polega na złożeniu kompletu, prawidłowo 

uzupełnionych dokumentów:  

a. dla grupy Uczniów - FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO UCZESTNIKA PROJEKTU nr 

POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 pn. „„Przedsiębiorcza wieś młodego pokolenia” – 

uzupełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego Regulaminu;  

b. dla grupy Rodziców - nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 pn. „Przedsiębiorcza wieś 

młodego pokolenia”- uzupełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do 

niniejszego Regulaminu 

c. dla grupy Uczniów - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

– OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – którego wzór stanowi załącznik nr 2a do 

Regulaminu. 

d. dla grupy Rodziców - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – którego wzór stanowi załącznik nr 2b 

do Regulaminu. 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. a – d należy wypełnid czytelnie, drukowanymi 

literami bądź pismem maszynowym i własnoręcznie podpisad. 
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9. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z polityką równych szans. 

10. UWr przewiduje, że do Projektu mogą zgłaszad się osoby niepełnosprawne. Wówczas 

rekrutacja takich osób odbywad się będzie w pierwszej kolejności, na podstawie orzeczenia o 

niepełnosprawności, przedłożonego do wglądu w momencie składania dokumentów. 

11. W procesie rekrutacji powstanie lista rezerwowa. Uczestnicy z listy rezerwowej będą kolejno 

włączani na listę uczestników Projektu w przypadku zwolnienia się miejsca 

12. Każdorazową rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne. 

 

§ 3. Organizacja zajęd 

 

1. Projekt realizowany jest w 3 edycjach, w okresie do 09.2020r. 

2. W każdej edycji będzie uczestniczyło odpowiednio:  średnio 70 Uczestników Projektu z grupy 

Uczniów, 20 Uczestników Projektu z grupy Rodziców. 

3. Na rozpoczęcie i zakooczenie Projektu uczestnicy będą wypełniad pre- i posttest, 

sprawdzający jego wiedzę i kompetencje. W ramach Projektu zajęcia prowadzone będą w 

formie szkoleo i warsztatów, spotkao z praktykami biznesowymi. 

4. Każda edycja realizowana dla grupy Uczniów będzie składała się z pięciu bloków zajęd, a 

szczególna uwaga zostanie położona na kształtowanie kompetencji biznesowych 

uwzględniających kontekst społeczno-gospodarczy. Dla grupy Rodziców realizowane będą 

zajęcia „Doświadczony mentor” w ramach dwóch sesji szkoleniowych. 

5. Uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne. 

6. Opiekę nad uczestnikami z grupy Uczniów sprawują osoby wyznaczone przez Dyrekcję szkoły 

Uczestnika Projektu (w zakresie 1 opiekun na grupę 10 os.) w trakcie trwania zajęd 

dydaktycznych oraz na czas dotarcia ze szkoły i z powrotem. 

§ 4. Prawa i obowiązku uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik Projektu, ma prawo do:   

 bezpłatnego udziału w zajęciach, 

 bezpłatnych materiałów dydaktycznych, 

 bezpłatnych niezbędnych materiałów biurowych 

 wyżywienia w trakcie zajęd dydaktycznych oraz obiadu (jeśli dotyczy) 

 wglądu i aktualizacji swoich danych, żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

 w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda 

uczestnika Projektu – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez 

wpływu takiego wycofania na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

2. Każdy uczestnik Projektu jest zobowiązany do:  
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 Uczestnictwa w Projekcie  min. 60 % godzin zajęd - wszystkie nieobecności uczestnika 

w zajęciach z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi 

należy usprawiedliwid w formie pisemnej (w przypadku uczestnika z grupy Uczniów 

wymagany podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Projektu) przedkładając 

prowadzącemu zajęcia,  składania podpisu na liście obecności na poszczególnych 

zajęciach, 

 respektowania poleceo prowadzącego zajęcia, 

 zachowania norm kultury osobistej. 

§ 5. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestnika Projektu będą przetwarzane w zakresie danych zawartych w 

dostarczonych dokumentach w celu realizacji Projektu, zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000 z późn. 

zm.) oraz zgodnie z oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Projektu z klauzulą 

informacyjną. 

2. Uniwersytet Wrocławski  z siedzibą we Wrocławiu  (50-001) przy ul. Pl Uniwersytecki 1 

przetwarza dane osobowe uczestników Projektu na zlecenie Narodowego Centrum Badao i 

Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa – jako 

Instytucji Pośredniczącej w ramach realizacji projektu „Przedsiębiorcza wieś młodego 

pokolenia”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. 

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie 

wyższym. 

3. Realizator Projektu powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się 

skontaktowad po adresem IOD@uwr.edu.pl. 

 

4. Zebrane dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych mogą byd jedynie instytucje upoważnione do kontroli działalności realizatora 

Projektu lub podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na 

podstawie odrębnych przepisów prawa. 

§ 6 Postanowienia koocowe 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.  

2. Regulamin jest dostępny dla zainteresowanych osób i instytucji w Biurze Projektu, na stronie 

internetowej Lidera: www.socjologia.uni.wroc.pl/Projekty-edukacyjne/Przedsiebiorcza-wies-

mlodego-pokolenia 

 

Wrocław, 20.09.2018r. 


