Projekt „Kobieta Matką Wynalazków” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kobieta Matką Wynalazków”
§1
Postanowienia ogólne
UE – Unia Europejska.
EFS - Europejski Fundusz Społeczny.
Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za rekrutację: Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
FIKA, ul. Hanowskiego 42/9, 10-689 Olsztyn, KRS 0000208292, NIP 739-342-15-86, REGON
519617664.
4. Partner Projektu – TAS Sp. Z O.O., ul. Kondratowicza 29A/65, 03-285 Warszawa, KRS
0000339593, NIP 524-26-90-583, REGON 142032582.
5. Projekt – Projekt pt. „Kobieta Matką Wynalazków” - realizowany przez Lidera i Partnera przy
wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet 2007 – 2013, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2.
Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju
gospodarczym.
6. Beneficjentki Ostateczne Projektu (BO) – kobiety - pracownice naukowe Szkół Wyższych,
Instytutów Naukowych PAN, Instytutów Badawczych oraz Konsorcjów Naukowych
(z wyłączeniem przedsiębiorstw) prowadzące badania naukowe, zatrudnione na: umowę o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Uczestniczkami szkoleń
i warsztatów ramach cyklu edukacyjnego nie mogą być pracownice Projektodawcy i Partnerów
oraz pracownice podwykonawców świadczących usługi merytoryczne w ramach projektu.
7. Kandydatka – kobieta, pracownica naukowa ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału
w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie.
8. Cykl edukacyjny – 9 dniowy cykl szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Kobieta Matką
Wynalazków”.
9. Biuro - Biuro Projektu: ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn
10. Adres e-mail projektu i rekrutacji do projektu: kmw.fika.olsztyn@gmail.com
11. Strona internetowa projektu i rekrutacji do projektu: www.kmw.fika.pl
12. Telefon kontaktowy: (+48) 515 188 847
1.
2.
3.

§2
Założenia Projektu
1.
2.
3.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2012r. do 30.09.2013r.
Projekt przewiduje realizację cyklu edukacyjnego na terenie RP.
Projekt zakłada przeszkolenie 120 kobiet - pracownic naukowych Szkół Wyższych, Instytutów
Naukowych PAN, Instytutów Badawczych oraz Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem
przedsiębiorstw) prowadzących badania naukowe, zatrudnionych na umowę o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
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4.
5.
6.

Kwalifikowalność uczestniczek projektu musi być spełniona w momencie podpisywania umowy
szkoleniowej.
Szkolenia i warsztaty będą prowadzone w grupie 30 uczestniczek, cykl edukacyjny będzie trwał
9 dni.
Wszystkie informacje związane z realizacją cyklu edukacyjnego są dostępne w Biurze Projektu
oraz umieszczane na stronie internetowej Projektu.
§3
Procedura rekrutacyjna

1.
2.

Projekt przeznaczony jest dla kobiet.
Uczestniczkami projektu mogą zostać pracownice naukowe lub pracownice naukowodydaktyczne:
a. Szkół Wyższych,
b. Instytutów Naukowych PAN,
c. Instytutów Badawczych,
d. Konsorcjów Naukowych (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

3.
4.

Uczestniczkami projektu nie mogą zostać pracownice dydaktyczne i administracyjne.
Uczestniczki projektu muszą być w trakcie prowadzenia badań naukowych (opis badań zawarty
w formularzu zgłoszeniowym).
Uczestniczki projektu muszą być zatrudnione na umowę:
a. o pracę,
b. powołania,
c. wyboru,
d. mianowania,
e. spółdzielczej umowy o pracę.

5.

W trakcie oceny formalnej zgłoszeń nastąpi weryfikacja, czy Formularz zgłoszeniowy został
wypełniony poprawnie (uzupełnione wszystkie wymagane pola w języku polskim) oraz czy
zostały załączone wszystkie załączniki wymienione w § 3 pkt. 12.
7. Rekrutacja do całego projektu będzie prowadzona w sposób ciągły od maja 2012r. do kwietnia
2013r.
8. Rekrutacja może być kontynuowana po upływie wyżej wymienionego terminu,
w przypadku rezygnacji BO z udziału w projekcie.
9. W przypadku dużej ilości zgłoszeń spełniających wymagania formalne, rekrutacja może zostać
zawieszona.
10. Preferowana grupa kobiet do wzięcia udziału w projekcie to kobiety w wieku do 35 roku życia
włącznie (dodatkowe 20 pkt. za w/w wiek) posiadających wyniki prac badawczych mogących
stanowić przedmiot komercjalizacji.
11. Pierwszym etapem rekrutacji jest przesłanie do biura projektu Formularza zgłoszeniowego
(zawierającego konieczny opis prowadzonych badań wraz z podaniem stopnia zaawansowania
prowadzonych badań oraz ich rynkowości) wraz z następującymi załącznikami:
6.
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a. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o zatrudnieniu kandydatki w Szkole Wyższej, Instytucie
Naukowym PAN, Instytucie Badawczym lub Konsorcjum Naukowym (z wyłączeniem
przedsiębiorstwa),
c. Załącznik nr 3 - Skan dyplomu potwierdzający stopień/tytuł naukowy.
12. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją
niniejszego regulaminu.
13. Brak jakichkolwiek danych w Formularzu zgłoszeniowym lub wysłanie Formularza po
ustalonym terminie zgłoszeń będzie skutkowało odrzuceniem kandydatki z przyczyn formalnych.
14. O przyjęciu uczestniczki do udziału w projekcie decyduje suma punktów zdobytych za wiek
kandydatki, stopień zaawansowania prowadzonych badań oraz przydatność rynkową
prowadzonych badań.
15. W przypadku, gdy kandydatki otrzymają identyczną liczbę punktów w karcie ocen, przy
ograniczonej liczbie miejsc, o przyjęciu na listę uczestniczek projektu będzie decydowała data
nadesłania Formularza zgłoszeniowego (data stempla pocztowego lub data otrzymania zgłoszenia
w formie elektronicznej)
16. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami nastąpi
drugi etap rekrutacji, w którym Organizator niezwłocznie prześle Umowę uczestnictwa
w projekcie wraz z Deklaracją uczestnictwa w projekcie (2 komplety) do podpisu kandydatki,
na wskazany przez nią adres w Formularzu zgłoszeniowym.
17. Kandydatka zobowiązana jest do odesłania 1 kompletu podpisanej Umowy uczestnictwa
w projekcie wraz z podpisaną Deklaracją uczestnictwa w projekcie na adres biura projektu
w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania (data stempla pocztowego).
18. Kandydatki, które spełnią kryteria formalne lecz nie zostaną zakwalifikowane do udziału
w projekcie z powodu dużej ilości zgłoszeń utworzą listę rezerwową, która zostanie uruchomiona
w przypadku rezygnacji BO.
19. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania cyklu edukacyjnego, wznowienia rekrutacji lub
zmiany terminów planowanych zajęć w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem
wystarczającej liczby uczestniczek lub trudnościami organizacyjnymi.
21. Formularze zgłoszeniowe ocenia 2-osobowa Komisja Rekrutacyjna Projektu, od której decyzji
nie ma odwołania.
22. Formularze podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
23. Ocena formalna formularza zgłoszeniowego polega na weryfikacji, czy formularz został
wypełniony w języku polskim, czy zostały wypełnione wszystkie jego pola oraz czy formularz
wpłynął w terminie.
24. Ocena merytoryczna formularza polega na przyznaniu określonej liczby punktów
za poszczególne kryteria:
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Kryterium oceny zgłoszenia

Możliwa ilość punktów

Wiek kandydatki

do 35 roku życia włącznie (20 pkt.)
powyżej 35 roku życia (0 pkt.)

Stopień/etap zaawansowania
badania naukowego

(0-30 pkt.)

Przydatność rynkowa
badania naukowego
prowadzonego przez kandydatkę

(0-40 pkt.)

25. Komisja Rekrutacyjna zbiera się zawsze na 10 dni roboczych przed planowanym
rozpoczęciem edycji cyklu edukacyjnego w celu oceny zgłoszonych formularzy.
26. Punktacja udzielona przez poszczególnych członków/członkinie Komisji Rekrutacyjnej ulega
zsumowaniu a następnie jest dzielona przez dwa, co daje ostateczny wynik punktacji
uzyskanej przez kandydatkę.
27. Informacja o zakwalifikowaniu się lub jego braku zostanie przekazana kandydatce drogą
mailową lub telefoniczną zawsze na min. 5 dni roboczych przed rozpoczęciem cyklu
edukacyjnego.
28. Z uwagi na fakt ciągłego prowadzenia procesu rekrutacyjnego projektu przez cały okres jego
trwania (maj 2012 – wrzesień 2013) przyjmuje się zawsze 10 dni roboczych przez
planowanym rozpoczęciem cyklu edukacyjnego za ostateczny termin rozpatrywania
otrzymanych formularzy zgłoszeniowych do konkretnej edycji. Odbędą się cztery edycje
cyklów edukacyjnych w ramach całego projektu.
§4
Prawa i obowiązki BO
1.

Do obowiązków Uczestniczek w ramach realizacji projektu należy:
a. Uzupełnienie wszelkiej dokumentacji związanej z projektem i jego realizacją zgodnie
z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
b. Powiadomienie Organizatora o wszystkich zmianach w danych osobowych
i innych, które były wymagane od uczestniczek szkolenia na każdym etapie rekrutacji lub
miały wpływ na jego wynik.
c. Zapewnienie wykonania przez Uczestniczki projektu zobowiązań nakładanych na nie
w związku z realizacją projektu, w szczególności dotyczy to wymogów: obecności
na wszystkich zajęciach, podpisywania list obecności, wypełniania ankiet i innych
dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych.

2.

BO zobowiązują się uczestniczyć w prowadzonym w ramach projektu cyklu edukacyjnym,
akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.
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3.
4.
5.

6.

BO zobowiązane są do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach
realizacji projektu.
BO uczestnicząca w cyklu edukacyjnym otrzyma po jego zakończeniu certyfikat potwierdzający
udział w projekcie wydany zgodnie z zasadami wizualizacji.
Wydanie certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie nastąpi po spełnieniu następującego
kryterium: obecność BO w co najmniej 80% godzin zajęć objętych cyklem edukacyjnym. Tylko
BO, które spełniają powyższe kryterium do otrzymania certyfikatu o uczestnictwie w projekcie,
mogą być wliczone do zakładanych rezultatów projektu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w czasie trwania cyklu edukacyjnego i po
podpisaniu deklaracji uczestnictwa w projekcie lub nieobecności na więcej niż 20% dni cyklu
edukacyjnego - BO będzie pociągnięta do odpowiedzialności i zobowiązana do zwrotu
poniesionych przez Organizatora kosztów.
§5
Prawa i obowiązków Organizatora

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizator zapewnienia odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzania zajęć szkoleniowych
i warsztatowych, zgodnie z wymaganiami projektu.
Organizator zapewnienia kadrę trenerską o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach.
Organizator zapewnienia materiały szkoleniowe.
Organizator zapewnienia nocleg oraz posiłki dla BO.
Organizator zapewnia zwrot kosztów przejazdu BO w związku z uczestnictwem w projekcie
w wysokości wynikającej z zapisów projektu.
Organizator zapewnia profesjonalną obsługę projektu.
Organizator dba o poufność wszelkich informacji przekazanych przez kandydatki, w tym danych
osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania zajęć szkoleniowych
i warsztatowych na potrzeby projektu.
§6
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
www.kmw.fika.pl.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę
oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek.
Warunkiem udziału BO w Projekcie jest wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie
i przekazywanie jej danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych
z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia
danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego
założeniem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), oraz określenie efektywności
realizowanych zadań w procesie badan ewaluacyjnych.
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4.
5.

6.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.
Wszelkie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kobieta Matką
Wynalazków” wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości na stronie internetowej
projektu www.kmw.fika.pl.
Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kobieta Matką
Wynalazków” należy do Organizatora.

Olsztyn, 02.05.2012r.
Komisja Rekrutacyjna Projektu „Kobieta Matką Wynalazków”
Członkinie/Członkowie Zarządu
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