REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Akademicki Przedsiębiorca”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2
Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości.
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.08.02.01-02-004-09/00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Definicje:
Ilekroć mowa w regulaminie o:
Projektodawcy – należy przez to rozumieć Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i
Transportu we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 19 B, 51-168 Wrocław.
Partnerach – należy przez to rozumieć Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A ul.
Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój oraz Internet Ventures Sp. z o.o ul. Lompy 9/2, 40030 Katowice.
Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Akademicki Przedsiębiorca” o numerze:
POKL.08.02.01-02-004-09/00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII,
Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości.
Biurze projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Międzynarodowej Wyższej Szkoły
Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19b, 51-168 Wrocław (pok. 214)
oraz siedzibę Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Szczawieńskiej 2, 58 - 310
Szczawno-Zdrój.
Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę spełniającą kryteria formalne, która
w wyznaczonym terminie złoży wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz
pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i złoży deklarację uczestnictwa w projekcie i podpiszę
umowę szkoleniową.
Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć podstawowy dokument formularz rekrutacji, dostępny w biurze projektu oraz na stronach internetowych:
www.akademickiprzedsiebiorca.pl oraz dodatkowo www.mwsl.eu – w zakładce Projekty
Europejskie.
Deklaracji uczestnictwa w projekcie – należy przez to rozumieć dokument, którego
wzór udostępniony jest w biurze projektu oraz na stronach internetowych, jaki każdy
uczestnik składa po zakwalifikowaniu się do projektu.
Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć 3 – osobową komisję powołaną przez
Projektodawcę w celu wyselekcjonowania ostatecznej listy uczestników projektu, spośród
osób zgłaszających się do wzięcia udziału w projekcie.
Szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie składające się z 24 godzin szkoleniowych z
zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej realizowanych przez
Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz 24 godzin
szkoleniowych z zakresu tworzenia biznesplanów, prawa patentowego i własności
intelektualnej realizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
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Wsparciu merytorycznym – należy przez to rozumieć udział w coachingu biznesowym i
psychologicznym.
Stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę o adresie
www.akademickiprzedsiebiorca.pl oraz www.mwsl.eu - zakładka Projekty europejskie.
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I. Informacje o projekcie.

1. Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu
we Wrocławiu w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Internet Ventures Sp.zo.o.
2. Projekt realizowany jest od 1.12.2009 do 30.04.2011.
3. Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej oraz pobudzenie postaw
przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej poprzez realizację szkoleń z
zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej opartej na zasadach
funkcjonowania firm spin - off oraz spin – out.

II. Uczestnicy projektu.
1. Projekt skierowany jest do społeczności akademickiej z terenu Dolnego Śląska, a w
szczególności do:
 studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 absolwentek i absolwentów (do 12 m-cy od daty ukończenia studiów),
 doktorantek i doktorantów i pracowników naukowych, naukowodydaktycznych uczelni oraz jednostek naukowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest poprawne wypełnienie i złożenie w Biurze
projektu kompletu następujących dokumentów:
 formularz zgłoszeniowy,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ,
 kserokopia dowodu osobistego,
 kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (dot. pracowników
uczelni, placówek naukowo – badawczych, placówek naukowych),
 kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (dot. absolwentów do 12
m-cy od daty ukończenia studiów),
 zaświadczenie potwierdzające status studenta (dot. studentów),
 oświadczenie o akceptacji regulaminu rekrutacji.
3. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby związane z branżami kluczowymi dla
gospodarki Dolnego Śląska tj.:
 studenci oraz absolwenci kierunków matematycznych, przyrodniczych,
technicznych;
 pracownicy jednostek naukowych związanych z branżami matematycznymi,
przyrodniczymi, technicznymi;
 doktoranci, pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni związani z branżami
matematycznymi, przyrodniczymi, technicznymi.
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4. Za proces rekrutacji odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna składająca się ze
Specjalisty ds. rekrutacji reprezentowanego przez DARR, Specjalisty ds. rekrutacji
reprezentowanego przez MWSLiT we Wrocławiu oraz Kierownika projektu.
5. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście w Biurze projektu
zlokalizowanym we Wrocławiu w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły
Logistyki i Transportu przy ul. Sołtysowickiej 19b ( pok. 214 w godzinach od 8 –
16), lub za pośrednictwem poczty na adres:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
ul. Sołtysowicka 19b
51 – 168 Wrocław
z dopiskiem „Uczestnictwo w projekcie Akademicki Przedsiębiorca”
oraz w Biurze projektu w Szczawnie Zdrój w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58 - 310 Szczawno-Zdrój
z dopiskiem „Uczestnictwo w projekcie Akademicki Przedsiębiorca”.

III. Rekrutacja.
1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona trzykrotnie w takcie realizacji projektu.
I edycja - od 15.01.2010 do 28.02.2010
II edycja - od 01.04.2010 do 30.06.2010
III edycja - od 01.08.2010 do 30.09.2010
2. Każda z edycji rekrutacji przebiegać będzie dwuetapowo – I etap to rekrutacja
uczestników szkoleń, II etap to rekrutacja uczestników wsparcia merytorycznego.
3. Do I etapu zakwalifikowanych zostanie łącznie 120 osób, które zostaną podzielone na
6 grup szkoleniowych (po 20 osób w grupie).
4. Każda grupa szkoleniowa weźmie udział w 2 rodzajach szkoleń:
 pierwszy rodzaj szkoleń będzie przeprowadzony przez Międzynarodową Wyższą
Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu w postaci warsztatów z zakresu
prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Łącznie zrealizowane zostaną 24
godziny zajęć warsztatowych.
Ich celem jest aktywizacja postawy przedsiębiorczej oraz zdobycie wiedzy z zakresu
procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej.
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 drugi rodzaj szkoleń organizowany będzie przez Dolnośląską Agencję Rozwoju
Regionalnego w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczawnie Zdroju.
Będą to warsztaty praktyczne w trakcie, których uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu
tworzenia biznes planów, prawa patentowego, własności intelektualnej.
Warsztaty zakończą się stworzeniem przez uczestników biznes planów.
Łącznie zrealizowane zostaną 24 godziny zajęć warsztatowych.
Autorzy najlepszych biznesplanów będą mogli je zaprezentować na organizowanych w
ramach projektu forach biznesowych.
5. Na zakończenie realizacji etapu szkoleniowego
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

każdy

uczestnik

otrzyma

6. Do II etapu zakwalifikowanych zostanie łącznie 30 osób (po 10 osób z każdej
edycji) uczestniczących wcześniej w etapie szkoleniowym.
7. Kryterium rekrutacji w II etapie będzie ocena biznes planów, które powstaną na
zakończenie etapu szkoleniowego. Oceny biznesplanów dokonają trenerzy
prowadzący warsztaty. Każdy złożony biznes plan otrzyma indywidualny numer
identyfikacyjny i w takiej formie zostanie przedłożony oceniającemu do
sprawdzenia.
8. Autorom 30 najbardziej rokujących i pomysłowych biznes planów zaproponowany
zostanie udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych w formie coachingu
psychologicznego (6 godzin) oraz coachingu biznesowego (6 godzin) mających na
celu dopracowanie utworzonych projektów.

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie.
1. Podstawą uczestnictwa w projekcie będzie prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz złożenie kompletu dokumentów – osobiści lub za pośrednictwem
poczty.
2. Na ważność zgłoszenia ma wpływ data złożenia w biurze projektu wymaganych
dokumentów tj. w ściśle określonym terminie.
3. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji utworzona zostanie podstawowa lista
uczestników projektu oraz lista rezerwowa.
4. Każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wyniku rekrutacji drogą telefoniczną
lub mailową.
5. Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do wypełnienia deklaracji
uczestnictwa w projekcie oraz akceptacji regulaminu uczestnictwa w projekcie jak i
podpisania umowy szkoleniowej.
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6. W razie niepodpisania powyższych dokumentów zakwalifikowany kandydat zostanie
wykluczony z listy głównej uczestników a w jego miejsce zostanie zaproszona osoba z
listy rezerwowej.

V. Postanowienia końcowe.
1.
2.
3.
4.

Niniejszy regulamin określa kryteria kwalifikacji uczestników projektu.
Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
O zmianach regulaminu Projektodawca będzie informował za pośrednictwem stron
internetowych w zakładce aktualności.
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