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Partner Wiodący/Wnioskodawca/Partner Projektu*: Politechnika Śląska w Gliwicach
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REGULAMIN
Rekrutacji uczestnictwa w projekcie
„Zarządzanie kryzysowe na obszarach pogranicza”

WSTĘP

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz warunki udziału w projekcie „Zarządzanie kryzysowe na
obszarach pogranicza”, zwanym dalej „Projektem”.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundusz Mikroprojektów 2014-2020
w Euroregionie Silesia Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
3. Projekt jest realizowany od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
INFORMACJE O PROJEKCIE
§1

1. Realizatorem projektu jest Politechnika Śląska – CKI Centrum Kształcenia Inżynierów zwana dalej
„Organizatorem” po stronie polskiej. Koordynatorem projektu jest dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik
adiunkt Politechniki Śląskiej.
2. Partnerem projektu jest Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, zwane dalej
„Partnerem”.
3. Projekt skierowany jest do nie mniej niż 10 studentów studiów dziennych po stronie polskiej na
kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa
zwanych dalej „Uczestnikami”:
4. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez ukończenie
warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych w zakresie -Zarządzanie kryzysowe w obszarach
pogranicza, który pozwoli uczestnikom na zwiększenie ich szans na rynku pracy
5. W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie warsztatów praktycznych i wizyt studyjnych
integrujących uczelnie i centra zarzadzania kryzysowego po obu stronach pogranicza, kursu języka
czeskiego dla polskich studentów oraz seminarium podsumowującego projekt.
6. Projekt jest realizowany z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn
oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami wspólnotowymi.
7. Szczegółowych informacji udziela:
Koordynator projektu dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik adiunkt Politechniki Śląskiej, Katedra Inżynierii
Bezpieczeństwa, Wydział Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2, Gliwice pokój 668 ;
euroregion.rg3.2017@gmail.com tel. 503045699.
ZAKRES WSPARCIA
§2

1. Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach praktycznych i wizytach studyjnych, kursie językowym
oraz w seminarium podsumowującym.
2. Dwa zajęcia warsztatowe i wizyty studyjne odbywają się po stronie polskiej – Rybnik i Wodzisław
Śląski i dwa po stronie czeskiej Ostrawa i Opawa, każdy po 2 dni (1nocleg).
3. Kurs języka czeskiego dla polskich studentów poziom A0. Kurs zakończony certyfikatem
potwierdzającym zdobycie kompetencji językowych.
4. Seminarium podsumowujące projekt jednodniowe w Rybniku dla strony polskiej i czeskiej oraz gości.
5. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy
o zmianach będą informowani na bieżąco.
ZASADY REKRUTACJI
§3

1. Proces rekrutacji prowadzony będzie w cyklu XII 2017-I 2018.
2. Nadzór merytoryczny nad procesem rekrutacji po stronie polskiej sprawuje koordynator po stronie
czeskiej Partner. Za prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacji oraz bieżący monitoring odpowiada
Komisja Rekrutacyjna z Koordynatorem ds. rekrutacji powołana przez Koordynatora.
3. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona z zachowaniem zasady równości
szans i niedyskryminacji, tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także z zachowaniem
zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z pozostałymi politykami i zasadami
wspólnotowymi.
4. Uczestnik ubiegający się o udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia:
a) formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1),
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do
rekrutacji (Załącznik nr 2),
c) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
5. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej lub osobiście u Koordynatora
ds. rekrutacji.
6. Wypełnione i podpisane dokumenty wymienione w § 4, ust. 4 należy złożyć bezpośrednio
Koordynatorowi Katarzynie Tobór-Osadnik, Wydział Górnictwa i Geologii, Katedra Inżynierii
Bezpieczeństwa - w kopercie z dopiskiem "Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza" lub
przesłać na adres email euroregion.rg3.2017@gmail.com do dnia zakończenia naboru.
7. Odrzucenie zgłoszenia następuje w przypadku, gdy dokumentacja rekrutacyjna została wypełniona
w sposób nieczytelny, w innym języku niż język polski, nie jest kompletna lub została złożona poza
terminem.
8. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje ocena punktowa wynikająca ze spełnienie kryteriów z § 4,
na podstawie której zostanie sporządzona lista rankingowa.
9. Do projektu zakwalifikują się kandydaci z najwyższych miejsc z listy rankingowej. Kolejne osoby
zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
11. Wyniki rekrutacji (lista rankingowa) zostaną przedstawione kandydatom do dat wyznaczonych
w harmonogramie naborów nr 1 i nr 2.
12. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne miejsce
zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
13. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym
momencie trwania projektu.
KRYTERIA REKRUTACJI
§4

Warunki naboru:
Student/ka Politechniki Śląskiej kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa studiów dziennych;
1. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 8 punktów , na które składa się:
a) stopień studiów kandydata:
-Inżynieria Bezpieczeństwa Politechnika Śląska studia pierwszego stopnia– 4 pkt;
-Inżynieria Bezpieczeństwa Politechnika Śląska studia drugiego stopnia– 5 pkt.
b)miejsce zamieszkania (Osoby zamieszkujące obszar oddziaływania projektu NUTSIII - Rybnicki będą
przyjmowani na preferencyjnych warunkach (powiaty rybnicki, raciborski, głubczycki, wodzisławski szczegóły dotyczące poszczególnych gmin na stronie http://euroregion-silesia.pl/);
- dla mieszkańców NUTS III -1pkt;
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c) niepełnosprawność:
- Orzeczenie zgodnie z ustawą - tak 1 pkt (projekt nie wyklucza udziału osób z niepełnosprawnościami,
które nie stanowią przeszkody w uczestnictwie w projekcie);
- Brak orzeczenia - 0 pkt;
d) płeć kandydata/ki:
- mężczyzna - 0 pkt;
- kobieta - 1 pkt.
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje
data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.
Data zakończenia naboru nr 1 – 29.12.2017 godz. 14.00. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych wraz z listą
rezerwową do 02.01.2018 na stronie internetowej naboru. Termin złożenia wymaganych dokumentów
do 04.01.2018.
W sytuacji nie wyczerpania miejsc dla uczestników projektu zostanie uruchomiony nabór nr 2;
Zakończenie naboru nr 2 – od 05.01.2018 do 12.01.2018 godz. 14.00. Ogłoszenie listy
zakwalifikowanych w raz z listą rezerwową do 14.01.2018 na stronie internetowej naboru. Termin
złożenia wymaganych dokumentów do 16.01.2018.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
§5

1. Uczestnicy projektu mają prawo do:
a. nieodpłatnego udziału w zajęciach, o których mowa w §2 w terminach podanych przez
organizatorów,
b. potwierdzenia udziału w zajęciach ze strony organizatorów i otrzymania zaświadczenia
o podniesieniu kompetencji,
c. zgłaszania uwag dotyczących zajęć realizowanych w ramach projektu, w tym ich organizacji oraz
merytorycznej treści.
2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do:
a. przestrzegania regulaminu,
b. podpisania całej dokumentacji projektowej (w tym formularza uczestnika projektu - załącznik nr 2,
deklaracji uczestnika projektu - załącznik nr 3 oraz oświadczenia uczestnika projektu - załącznik nr 5,
c. terminowego i systematycznego uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
d. posiadania ważnego zaświadczenia potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW,
e. podporządkowania się poleceniom organizacyjnym kadry prowadzącej zajęcia,
f. przestrzegania regulaminu i zasad BHP w trakcie trwania zajęć,
g. dojazdu we własnym zakresie na zajęcia dydaktyczne w Rybniku.
ZASADY REZYGNACJI/SKREŚLENIA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
§6

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia listy
rankingowej.
2. Uczestnik, który rozpocznie udział w projekcie, może z niego zrezygnować tylko w wyniku ważnych
przyczyn zdrowotnych lub zdarzeń losowych.
3. W terminie do 7 dni od wystąpienia zdarzeń zdrowotnych lub losowych uczestnik przekazuje
pisemne oświadczenie o rezygnacji (Załącznik nr 7) oraz stosowne zaświadczenia (np. zwolnienie
lekarskie) koordynatorowi projektu.
4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w przypadku:
a. naruszenia postanowień regulaminu,
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b. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas realizacji projektu,
c. w przypadku stosowania środków odurzających (jak np.: substancje psychotropowe, w tym alkohol)
uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników projektu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 r. i obowiązuje do zakończenia projektu tj.
30.09.2018 r.
2. Do interpretacji niejasności lub kwestii spornych niniejszego regulaminu uprawniony jest wyłącznie
Organizator.
3. Za szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność materialną ponoszą
uczestnicy.
4. Dojazd uczestników na zajęcia w Rybniku odbywa się we własnym zakresie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania projektu.
6. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik projektu
„Zarządzanie kryzysowe w obszarach pogranicza”.
Dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik
Koordynator projektu
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