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Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

 

§1  

Informacje o projekcie 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do Projektu pn.: 

„Młodzieżowa Akademia Rozwoju”, realizowanego przez Górnośląską Wyższą Szkołę 

Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie. Projekt współfinansowany jest 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Okres realizacji Projektu: 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r. 

3. Biuro Projektu mieści się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. 

Karola Goduli w Chorzowie, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, biuro nr 213. 

 

§2 

Objaśnienie pojęć 

 

1. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą  

w Warszawie (kod pocztowy: 00-695), przy ul. Nowogrodzka 47a, 

2. Projekt – Projekt pn.: „Młodzieżowa Akademia Rozwoju”, 

3. Projektodawca/Beneficjent – Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. 

Karola Goduli w Chorzowie, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów, 

4. Uczestnik (UP) - zakwalifikowani zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie uczniowie/uczennice ze szkół ponadpodstawowych województwa 

śląskiego oraz rodzice/opiekunowie prawni, zwani dalej w skrócie 

„rodzicami/opiekunami”, bezpośrednio korzystający ze wsparcia oferowanego  

w niniejszym Projekcie, 

5. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. 

 

§ 3 

Cel projektu 

 

Celem głównym projektu jest poszerzona oferta GWSP w Chorzowie w zakresie 
realizacji trzeciej misji zwiększającej aktywność na rzecz lokalnej społeczności 
poprzez: 
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- realizację wspólnie z organizacją pozarządową i we współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego programów kształcenia przyczyniających się do rozwoju 
kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki  
i społeczeństwa, 
- osiągnięcie wysokiego poziomu efektów wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych (W,U,KS) 1000 uczniów i uczennic (550K i 450M) szkół 
ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego. 
 

§4 

Formy wsparcia 

 

1. W ramach Projektu przewidziano realizację: 

 

a) kursów: 

1. Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna z elementami Personal 

Branding 

2. Zachowania w sytuacjach trudnych: radzenie sobie ze stresem, konstruktywna 

krytyka i asertywność 

3. Zachowania w biznesie - negocjacje i etykieta biznesu 

4. Rynek pracy dla początkujących 

5. Kreowanie unikatowych pomysłów biznesowych (w tym autodiagnoza i analiza 

potencjału kreatywnego i przedsiębiorczego) 

6. Analizy rynkowe dla działalności gospodarczej (produkt, klient, konkurencja, 

promocja i marketing) 

7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i podstawy analizy finansowej 

8. Narzędzia budowania stron internetowych i tworzenia blogów 

9. Arkusz kalkulacyjny w analizie dużych zbiorów 

10.  Projektowanie gier 

 

b) Kursu tworzenia gier rozwojowych „Zagraj o siebie” 

 

c) Forum Aktywności Społeczno – Zawodowej. 

 

§5  

Zasady rekrutacji 

 

1. Grupą docelową projektu jest 1000 uczniów/uczennic szkół 

ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) (liceów ogólnokształcących, 
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techników, szkół branżowych) powyżej 15 r. ż. z woj. śląskiego, w tym 2% 

osób z niepełnosprawnościami, nie posiadający matury, a jednocześnie 

wykazujący chęć rozwijania swojej wiedzy i poszerzania horyzontów, w tym 

chęć udziału w nieformalnych formach nauki, bez względu na wyznawaną 

religię, zamożność, czy miejsce zamieszkania. 

2. Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie jest zobowiązana do wypełnienia 

i złożenia kompletu dokumentów w Biurze Projektu. Dopuszcza się przesłanie 

podpisanych i zeskanowanych dokumentów mailem na adres: 

mar@gwsp.edu.pl przy czym oryginały dokumentów należy jak najszybciej 

dostarczyć do Biura Projektu lub sekretariatu Beneficjenta. 

3. W skład kompletu dokumentów wchodzi: 

a) wypełniony kompletnie i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy 

(dostępny w Biurze Projektu, na stronie internetowej Projektu) 

b) w przypadku osób niepełnoletnich - zgoda rodzica/opiekuna na udział  

w Projekcie. 

4. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane,  

a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej 

konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

5. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym przez cały okres realizowania 

projektu. 

6. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasad polityki równych 

szans, zapewniony będzie równy dostęp obu płci oraz osób  

z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do projektu, 

według poniższych kryteriów i wag: 

 

a) podstawowe: 

 wiek 15-22r.ż.; waga: 1 

 brak matury i rodzaj szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej 

(liceum, technikum, szkoła branżowa), do której uczęszcza; waga: 1 

 chęć rozwoju; waga: 1 

 

b) premiujące: 

 płeć: waga: 2 dla kobiet, waga: 1 dla mężczyzn 

 miejsce zamieszkania: waga: 2 dla obszarów wiejskich, miejsko-

wiejskich, waga: 1 dla miejskich 

 osoby z niepełnosprawnościami waga: 2 (oświadczenie/zaświadczenie). 
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7. Za rekrutację odpowiedzialna jest Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Rektora Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli  

w Chorzowie. Jej skład jest trzyosobowy (Przewodniczący i dwóch członków). 

8. Dla celów ochrony danych osobowych wykorzystywane są zapisy 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 

r. ws. ochrony osób fizycznych. 

9. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje ilość uzbieranych punktów. 

10.  Z uwagi na charakter Projektu Beneficjent będzie sporządzał listy rankingowe 

z rekrutacji zawierające listę osób zakwalifikowanych do Projektu na bieżąco. 

11.  Lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu, zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Projektu oraz wywieszona na tablicy informacyjnej  

w Biurze Projektu. 

12.  W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa niż zaplanowana, zostanie 

utworzona lista rezerwowa lub o ile warunki techniczne pozwolą dopuszczona 

większa liczba uczestników w trakcie realizacji wybranego zadania 

13.  W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu, do udziału w zajęciach 

zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej, jeśli wyrazi wolę 

wzięcia udziału w Projekcie.  

14.  Osoby biorące udział w Projekcie zostaną ubezpieczeni na okres uczestnictwa 

w projekcie ubezpieczeniem NNW. 

 

§6 

Zasady uczestnictwa 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w całym 

programie przewidzianym dla danego typu wsparcia, potwierdzonego 

każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 

2. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach z danego typu nie może 

przekroczyć 25% ogółu godzin szkoleniowych. W przypadku większej liczby 

nieobecności Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników 

Projektu. 

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników 

Projektu w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego 

Regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób 

zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy 
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rankingowej lub listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi  

w Regulaminie rekrutacji. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez 

Beneficjenta w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na 

stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będącym Instytucją 

Pośredniczącą, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu  

w każdym czasie z zachowaniem 14 dni kalendarzowych jako terminu 

informacyjnego o zmianach. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

Załączniki: 

1. Formularz przystąpienia do projektu 

2. Oświadczenie uczestnika projektu/rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


