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Projekt „Nowe możliwości - lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Data aktualizacji: 30.04.2018 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – FAZA WDRAŻANIA (PODMIOTY) –  

 PROJEKT Nr WND-POWR.04.03.00-00-W211/15 pt. „Nowe możliwości - lepsze perspektywy. 

Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie” 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

1. Rekrutacja do projektu pn. „Nowe możliwości - lepsze perspektywy. Interaktywny system 

wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie” przeprowadzona zostanie w dwóch fazach: 

I faza - Faza testowania  

II faza - Faza wdrażania 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w fazie wdrażania projektu pn. 

„Nowe możliwości - lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się 

przez całe życie” (dalej Projekt) realizowanym w ramach osi priorytetowej IV „Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa” Działanie 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” Programu 

Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

3. Realizatorem Projektu jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie 

Oświatowo-Techniczne (Lider) z siedzibą przy ul. Fordońskiej 120, 85-739 Bydgoszcz oraz Agencja 

Analiz i Doradztwa Personalnego PSG Remigiusz Koc (Partner Krajowy) z siedzibą przy  

ul. Gdańskiej 105/4, 85-022 Bydgoszcz. 

4. Biuro Projektu mieści się w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 120. 

5. Okres realizacji Projektu: 01.08.2016 - 31.01.2019. 

6. Okres rekrutacji rozumianej jako przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych instytucji: 01.05.2018-

30.06.2018. 

7. Cel Projektu: opracowanie i wdrożenie do praktyki przez 35 podmiotów zgodnych z grupą 

docelową, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego kompleksowego rozwiązania  

w postaci Zintegrowanego Asystenta Rozwoju (ZAR), które zwiększy poziom dostępu osób 

dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. 

8. Uczestnikami projektu (grupą docelową projektu w fazie wdrażania) są: 

A) 8 placówek systemu oświaty, prowadzących kształcenie ustawiczne, 

B) 4 podmioty świadczące usługi rozwojowe, 

C) 3 instytucje rynku pracy, 

łącznie 15 placówek/podmiotów. Zakłada się, że 10 będzie wybranych spośród tych, które 

uczestniczyły w fazie testowania, a 5 zostanie na nowo zrekrutowanych. 

9. O wyborze 10 placówek będzie decydowała liczba uzyskanych punktów, a warunkiem koniecznym 

przystąpienia do tej rekrutacji będzie deklaracja korzystania z powstałego w ramach projektu 

narzędzia przez okres min. 2 lat od zakończenia projektu.  

10. Punkty będą przyznawane za: 

A) stopień motywacji do korzystania z narzędzia na podstawie rozmowy z kadrą zarządzającą (1-

3 pkt), 

B) pomysły na wykorzystanie narzędzia na podstawie rozmowy jw. (1-3 pkt). 

11. Nowymi uczestnikami projektu w fazie wdrażania będą: 

A) 4 placówki systemu oświaty, prowadzące kształcenie ustawiczne, 
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B) 1 podmiot świadczący usługi rozwojowe, 

C) 0 instytucji rynku pracy. 

12. W celu zakwalifikowania się do projektu, nowo zgłaszające się firmy będą musiały: 

a)  spełnić kryteria kwalifikowania się do jednej z trzech wyżej wymienionych grup 

docelowych  

b) potwierdzić funkcjonowanie placówki/instytucji w okresie minimum  2 lat  licząc od 

momentu  przystąpienia do projektu (weryfikowane na podstawie oświadczenia)  

c) zadeklarować korzystanie z narzędzia przez okres min. 2 lat od ukończenia projektu. 

13. Przy rekrutacji nowych placówek/instytucji przyznawane będą punkty za: 

A) liczbę pracowników: 3 os. + 1 pkt; 4 os. lub więcej + 2 pkt; 

B) czas działania firmy: 2 lata + 1 pkt, 3-5 lat + 2 pkt, 6 lat i więcej + 3 pkt; 

C) poziom motywacji do korzystania z narzędzia, na podstawie rozmowy z kadrą zarządzającą 

projektem (1-3 pkt). 

14. Rekrutacja do każdej grupy (szkoły lub placówki systemu oświaty, podmioty świadczące usługi 

rozwojowe, instytucje rynku pracy) będzie odbywała się niezależnie, do wyczerpania limitu miejsc. 

15. Zakwalifikowane zostaną placówki, które uzyskają najwięcej punktów w swojej grupie. 

16. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń spełniających kryteria udziału w projekcie, 

rekrutacja będzie ponawiana. Natomiast w przypadku większej liczby zgłoszeń, zostanie 

opracowana lista główna i lista rezerwowa placówek/instytucji przyjętych do projektu. Projekt jest 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

17. Informacje na temat Projektu zamieszczone są na stronie: http://www.bzdz.pl/projekty-unijne/ 

oraz w Biurze Projektu. 

18. Obszar realizacji Projektu: terytorium Polski. 

19. Udział w projekcie dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe wiąże się z uzyskaniem pomocy 

de minimis w maksymalnej wysokości 7 716,67 zł.W związku z tym, do projektu mogą być 

zakwalifikowane wyłącznie te podmioty świadczące usługi rozwojowe, które są uprawnione do 

otrzymania pomocy de minimis i spełnią w tym zakresie określone wymogi, m.in. złożą Formularz 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

 

§ 2  

Formy uczestnictwa w Projekcie 

1. W ramach projektu przewiduje się udzielenie następujących form wsparcia na etapie testowania: 

A) szkolenie dla grupy docelowej: pracowników instytucji/placówek zamierzających skorzystać z 

narzędzia w wymiarze 16 h – jedno szkolenie dla jednego podmiotu zakwalifikowanego do 

projektu. 

B) doradztwo dla instytucji wdrażających (kadra zarządzająca, osoby decyzyjne – (1-2 osoby 

z podmiotu), w celu zmotywowania do korzystania z rozwiązania i wypracowania obszarów, w 

których może być ono włączone do oferty podmiotu wdrażającego (3 spotkania średnio po 

2h) – min. 6 godzin doradztwa dla jednego podmiotu zakwalifikowanego do projektu. 

C) współpraca z ekspertem ds. wdrożenia narzędzia w zakresie przygotowania odpowiedniej 

dokumentacji potwierdzającej wdrożenie (decyzje o wdrożeniu ZAR podpisane przez 

uprawniony organ, formularze wdrożeniowe, karty doradztwa, raporty z wdrożenia narzędzia 

zawierające indywidualny plan wykorzystania narzędzia). 
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2. Uczestnicy szkoleń/doradztwa zobowiązani będą do wypełniania ankiet, pre i post testów, 

podpisywania list obecności. 

§ 3  

Zasady kwalifikacji uczestników 

1. Rekrutacja rozumiana jako przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych prowadzona będzie w 

sposób ciągły po zakwalifikowaniu instytucji do udziału w projekcie. 

2. Formularz zgłoszeniowy instytucji wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze 

Projektu mieszczącym się w siedzibie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego pod adresem: ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz  

oraz w siedzibie Partnera Projektu tj. Agencji Analiz i Doradztwa personalnego PSG Remigiusz Koc  

pod adresem: ul. Gdańskiej 105/4, 85-022 Bydgoszcz. 

3. Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego 

instytucji wraz z wymaganymi załącznikami do biura projektu: Bydgoski Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz 

(osobiście w godzinach pracy w dni robocze od 8 do 16 lub pocztą tradycyjną) lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.depka@bzdz.pl 

4. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w sposób otwarty  

i niedyskryminujący.  

5. Dodatkowo utworzone zostaną listy rezerwowe na wypadek rezygnacji z udziału w Projekcie osób 

pierwotnie zakwalifikowanych. Zasady kwalifikacji z list rezerwowych będą analogiczne, jak  

w przypadku rekrutacji standardowej. 

 

§ 4 

Zasady monitoringu uczestników 

1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach. 

Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na Liście obecności. 

2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełniania testów w trakcie uczestnictwa w Projekcie 

oraz po jego zakończeniu.  

3. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do korzystania z form wsparcia proponowanych w Projekcie 

oraz do wypełniania dokumentów koniecznych do zakwalifikowania Uczestnika do Projektu: 

deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie o danych osobowych SL2014, a także 

dokumentów związanych z udziałem we wsparciu m.in.: ankiet, pre i post testów, list obecności, 

formularzy wdrożeniowych, raportów. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.05.2018 r. 


