
 
 

 
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

pn. „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” 

Rozdział 1  

Informacje ogólne 

§ 1 

1. Regulamin udziału w Projekcie pn. „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich 
firm”, zwany dalej „Regulaminem”, określa proces rekrutacji pracowników naukowych, 
naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych uczelni z województwa opolskiego, zwanych dalej 
„Uczelnią”, oraz przedsiębiorstw posiadających siedzibę/oddział/filię na terenie województwa 
opolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 
Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” oraz Park Naukowo 
– Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. w okresie od 01.06.2014 r. do 30.06.2015 r. 

3. Celem projektu „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm” jest 
wzmocnienie działań innowacyjnych i zacieśnianie współpracy pomiędzy nauką  
a biznesem w województwie opolskim oraz stymulowanie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw do podejmowania działań innowacyjnych i planowania rozwoju firmy.  

 

Rozdział 2 

Definicje pojęć 

§ 2 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Projekt – Projekt nr POKL.08.02.01-16-005/13, pn. „Innowacje 4D – multidyscyplinarne wsparcie 
dla opolskich firm”;  

2) Realizator – Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” – Lider projektu oraz Park Naukowo-
Technologiczny w Opolu Sp. z o. o. – Partner; 

3) Biuro Projektu –  siedziba Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” ul. Damrota 4, 45-064 
Opole; 

4) Uczestnik Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie; 
5) branża ekoenergetyczna/zielona technologia – działalność przedsiębiorstwa związana  

z udziałem w cyklu wytwarzania produktów lub usług dla branży ekoenergetycznej, obejmująca 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz działalność gospodarcza mającą na celu 
osiągnięcie efektu energetycznego ze współudziałem/udziałem źródeł odnawialnych oraz 
obniżenie CO2

 i gazów cieplarnianych; 
6) staż – praktyczna forma zdobywania doświadczenia zawodowego oraz wymianę doświadczeń 

pomiędzy przedsiębiorcami, a pracownikami naukowymi i naukowo- dydaktycznymi oraz 



 
 

 
 

dydaktycznymi Uczelni; pobyt w przedsiębiorstwie lub jednostce naukowej celem wzmocnienia 
transferu wiedzy i wymiany doświadczeń; 

7) program stażowy – zadanie realizowane w ramach Projektu; 
8) uczestnik stażu – pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny, posiadający co 

najmniej stopień doktora oraz pracownik mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa 
posiadającego siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego, zakwalifikowanego do 
Projektu; 

9) opiekun uczestnika stażu – osoba wyznaczona przez przyjmującego na staż do sprawowania 
opieki merytorycznej nad uczestnikiem stażu; 

10) umowa o staż – umowa zawarta pomiędzy Realizatorem, uczestnikiem stażu  
i przyjmującym na staż – przedsiębiorstwem (w przypadku staży pracowników naukowych, 
naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych) oraz umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem, 
uczestnikiem stażu i przyjmującym na staż (w przypadku staży oddelegowanych pracowników 
przedsiębiorstw), określająca szczegółowe zasady odbywania stażu; 

11) przedsiębiorstwo – podmiot gospodarczy zarejestrowany lub prowadzący działalność na terenie 
województwa opolskiego deklarujący chęć przyjęcia na staż doktoranta/ki, pracownika  
z opolskiej uczelni wyższej; W projekcie mogą brać udział tylko pracownicy mikro, małego  
i średniego przedsiębiorstwa; 

12) aplikacja – komplet dokumentów składanych przez kandydata na staż w celu wzięcia udziału  
w Projekcie; 

13) kandydat na staż – osoba aplikująca o odbycie stażu; 
14) przyjmujący na staż – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, posiadające 

siedzibę/oddział/filię na terenie województwa opolskiego deklarujące chęć przyjęcia kandydata 
na staż.  

15) Spotkanie informacyjno-promocyjne – jednodniowe spotkanie dotyczące realizacji  
i założeń Projektu; 

16) Specjalistyczne szkolenie – to cztery dni szkoleniowe, podczas których zostaną szeroko 
omówione poszczególne rodzaje innowacji: produktowej, procesowej, marketingowej  
i organizacyjnej;  

17) pomoc de minimis – pomoc udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L379 z dnia 28.12.2006 r.).  

18) strona internetowa Projektu – strona internetowa poświęcona w całości tematyce Projektu, na 
której znaleźć można wszystkie informacje o Projekcie. Adresy stron internetowych:  
www.spp.opole.pl oraz www.pnt.opole.pl;  

19) równe szanse – brak barier, przede wszystkim prawnych, utrudniających udział w życiu 
gospodarczym, politycznym i społecznym, m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, 
pochodzenie etniczne lub rasowe; 

20) równe traktowanie – zasada związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka; 
jednakowość traktowania kobiet i mężczyzn oraz brak zróżnicowania ze względu na płeć we 
wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim w stosunkach pracy. Równe 
traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (lub pracę tej samej wartości), ale 
także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów. 

21) konferencja podsumowująca projekt - w konferencji udział wezmą uczestnicy Projektu oraz 
zaproszeni goście ze sfery nauki i biznesu. Podczas jej trwania zaprezentowane zostanie zbiorcze 
opracowanie stanowiące wyciąg z poszczególnych dokumentów wdrożeniowych z okresu staży 
oraz podsumowanie rezultatów jakie zostały osiągnięte w projekcie. 

http://www.spp.opole.pl/
http://www.pnt.opole.pl/


 
 

 
 

22) Zespół Komisji Rekrutacyjnej – komisja powołana w celu weryfikacji i akceptacji aplikacji, ofert 
składanych przez Kandydatów do projektu. 

 
Rozdział 3 

Zgłoszenie do projektu  

§ 3 

1. Przystępując do Projektu Kandydat/-ka jest zobowiązany/-a dostarczyć Realizatorowi kompletną 
aplikację, która zawiera: 
1) Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1a lub 1b do Regulaminu); 
2) Deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 2 do Regulaminu); 
3) Zakres danych osobowych PEFS (załącznik nr 3 do Regulaminu); 
4) Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku naukowym, naukowo-

dydaktycznym i dydaktycznym (załącznik nr 4 do Regulaminu); 
5) Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 5 do Regulaminu); 
6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oraz 

oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - dotyczy przedsiębiorstw (załącznik nr 6 do 
Regulaminu); 

7) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub otrzymaniu pomocy de minimis - 
dotyczy pracowników przedsiębiorstw (załączniki nr 7a lub 7b do Regulaminu) 

8) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa (załącznik nr 8 do Regulaminu); 
9) Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji uczestników (załącznik nr 9) 

 
2. Wzory formularzy dostępne są w biurze Lidera programu Opole, ul. Damrota 4 oraz Partnera 

projektu PNT w Opolu ul. Luboszycka 36, a także na stronach www.spp.opole.pl lub na 
stornie www.pnt.opole.pl 

 
 
 

Rozdział 4 

Proces rekrutacji 

§ 4 

 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Zachowana zostanie zasada równych szans,  
w szczególności wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy, równego dostępu do 
informacji oraz promocji równych szans kobiet i mężczyzn. 

2. Ogłoszenie o naborze do Projektu  oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są udostępnione na 
stronie Lidera www.spp.opole.pl i Partnera www.pnt.opole.pl . 

3. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do osobistego złożenia kompletu 
dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu.  

4. O udział w Projekcie może ubiegać się: 
1) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny i dydaktyczny opolskich uczelni; 

http://www.spp.opole.pl/
http://www.spp.opole.pl/
http://www.pnt.opole.pl/


 
 

 
 

2) pracownik mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zarejestrowanego lub 
prowadzącego działalność gospodarczą, posiadającego siedzibę/oddział/filię na terenie 
województwa opolskiego, w tym co najmniej 10 przedsiębiorstw z branży 
ekoenergetyki/zielonych technologii. 

5. Zespół Komisji Rekrutacyjnej oceny kandydatów dokonuje na podstawie złożonych dokumentów 
rekrutacyjnych w oparciu o przyjęte kryteria wyboru, zgodne z celami Projektu. 

6. Ocena dokonywana jest za pomocą Kart oceny kandydata (załączniki nr 10a i 10b do 
Regulaminu).  
W przypadku braku zgodności z celami Projektu, Realizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
aplikacji. 

7. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane 
drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail) o wynikach rekrutacji. Wyniki zostaną także 
opublikowane na stronie internetowej Projektu. 

8. Terminy rozpoczęcia rekrutacji będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 
Projektu. 

9. W przypadku niezłożenia wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w § 3 bądź 
niekompletnie wypełnionych, zawierających uchybienia, kandydat będzie zobowiązany do 
dostarczenia brakujących dokumentów, bądź kompletnie wypełnionych do Biura Projektu w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie. 

10. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
11. Ocena formalna zostanie przeprowadzona przez Personel Projektu za pomocą karty oceny 

formalnej (Załącznik nr 10a do Regulaminu). Każdy formularz będzie oceniony przez 2 osoby. 
Formularz pozytywnie oceniony pod względem formalnym zostanie przekazany do oceny 
merytorycznej, prowadzonej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej. 

 
 

§ 5 

 Zespół Komisji Rekrutacyjnej 

1. Zespół Komisji Rekrutacyjnej liczy pięciu członków. 
2. W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą: 

1) Jedna osoba z Personelu Projektu; 
2) Czterech ekspertów zewnętrznych 

3. Zespół Komisji Rekrutacyjnej ocenia merytorycznie aplikacje składane przez kandydatów do 
udziału w Projekcie oraz podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydata do udziału w 
Projekcie.  

4. Zespół Komisji Rekrutacyjnej sporządza listę rankingową kandydatów w podziale na pracowników 
przedsiębiorstw i na pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych oraz dydaktycznych 
oraz listę rezerwową, które będą dostępne w Biurze Projektu. 

5. Zespół Komisji Rekrutacyjnej ocenia kandydatów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru: 
a) Pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych: zgodność programu 

stażu z doświadczeniem zawodowym oraz prowadzonych badań naukowych, tematy 
prowadzonych zajęć dydaktycznych, współpraca z przedsiębiorstwami, zdobyte nagrody w 
konkursach krajowych;  

b) Pracowników przedsiębiorstw: praca w mikro, małej lub średniej firmie, zarejestrowanej 
lub prowadzącej działalność na terenie województwa opolskiego, nieprzekraczającej 



 
 

 
 

limitu pomocy de minimis, potencjał innowacyjny firmy oraz działalność przedsiębiorstwa 
w branży ekoenergetycznej/zielonych technologii. 

6. Ocena dokonywana jest na podstawie Karty Oceny Merytorycznej Kandydata (załącznik nr 10b do 
Regulaminu). W przypadku braku zgodności z celami Projektu, Realizator zastrzega sobie prawo 
do odrzucenia wniosku. Ocena kandydata dokonywana jest w oparciu o informacje 
zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych : 

a) dotychczasowa aktywność zawodowa, w tym zaangażowanie organizacyjne w przedsięwzięciach 
nauka – biznes; 

b) determinacja, motywacja, uzasadnienie chęci, potrzeby uczestnictwa w stażu. 
7. Ocena Zespołu Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i wiążąca. Nie podlega odwołaniu. 
8. W przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków regulaminu przez osoby wcześniej 

zakwalifikowane do udziału w projekcie, osoby z list rezerwowych według kolejności na tej liście, 
włączone zostają do uczestnictwa w projekcie za ich uprzednią zgodą.  

9. Zespół Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dodatkowych informacji od kandydata,  
w szczególności dotyczących: 
1) przebiegu pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej; 
2) głównych założeń prac i badań naukowych; 
3) współpracy z przedsiębiorstwami w obszarze innowacji. 

10. Każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do odbycia szkoleń specjalistycznych i staży 
szczegółowo opisanych w dalszej części regulaminu. 

 

Rozdział 5. 

Realizacja Projektu 

§ 6 

Szkolenia specjalistyczne 

1. Każdy z uczestników projektu zobowiązuje się do odbycia specjalistycznych szkoleń. 
2. Realizacja staży będzie poprzedzona specjalistycznymi szkoleniami. 
3. Z każdym z uczestników zostanie podpisana umowa na świadczenie usług szkoleniowych. 
4.  Uczestnicy Projektu zostaną podzieleni na 5 zespołów roboczych po 4 pracowników 

naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 4 pracowników przedsiębiorstw 
dopasowanych pod kątem branżowym, w których odbędą staż. 

5. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy po 20 osób. Każda grupa odbędzie przez 4 dni 
ośmiogodzinne szkolenia na temat czterech innowacji: procesowej, produktowej, 
organizacyjnej i marketingowej.  

6. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe. 
 

§ 7 

Zasady organizacji i odbywania stażu 

1. Każdy z uczestników projektu zobowiązany jest do odbycia stażu. 
3. Uczestnicy Projektu zostaną podzieleni na 5 zespołów roboczych po 4 pracowników 

naukowych, naukowo – dydaktycznych oraz 4 pracowników przedsiębiorstw dopasowanych 



 
 

 
 

pod katem branżowym, w których odbędą staż. Opiekę nad każdym z zespołów będzie 
prowadził profesor – mentor/opiekun.  

1. Organizacja stażu w przypadku pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych  i 
dydaktycznych z opolskich uczelni: pracownik odbędzie 6 - miesięczny staż w 4 
przedsiębiorstwach ze swojej grupy roboczej. Staż w każdym przedsiębiorstwie będzie trwał 
średnio 1,5 miesiąca. Zapoznając się z potencjałem innowacyjnym firmy i zasadami jej 
funkcjonowania  przekażą wiedzę dotyczącą nowoczesnych rozwiązań. Na zakończenie stażu 
pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni  i dydaktyczni w ramach swoich zespołów pod 
opieką mentora/opiekuna wspólnie przygotują dokumentację wdrożeniową dotyczącą 4 
innowacji dla przedsiębiorstw, w których odbywali staż. Funkcję opiekuna stażysty podczas stażu 
pełnić będzie pracownik przedsiębiorstwa.   

2. Organizacja stażu w przypadku oddelegowanych pracowników przedsiębiorstw: 
po zakończeniu stażu przez pracownika naukowego, naukowo – dydaktycznego i dydaktycznego, 

pracownik przedsiębiorstwa przez 2 miesiące będzie odbywać staż na uczelni i przejdzie tam 

szkolenie praktyczne trwające minimum 8 godzin na stanowisku pracownika naukowego, 

naukowo – dydaktycznego i dydaktycznego. Podczas stażu zaznajomi się z możliwościami i 

procesem administracyjnym współpracy nauki i biznesu oraz pozna zaplecze laboratoryjne do 

wykorzystania przez firmy. 

§ 8 

Dodatek stażowy 

1. Realizator będzie wypłacał uczestnikowi stażu dodatek stażowy, w kwocie ustalonej  
w umowie o staż. 

2. Wysokość dodatku stażowego została określona w budżecie Projektu. 
3. Dodatek stażowy nie przysługuje w przypadku, gdy: 
1) uczestnik stażu nie udokumentował obecności w miejscu odbywania stażu  

w wymiarze co najmniej 80% przewidywanego czasu odbywania stażu w danym miesiącu; 
2) uczestnik stażu nie dostarczył na koniec miesiąca listy obecności parafowanej przez opiekuna 

uczestnika stażu oraz sprawozdania podsumowującego działania realizowane w ramach stażu; 
3) uczestnik stażu nie dostarczył, po odbyciu całego stażu w terminie do trzech dni od dnia 

zakończenia stażu: 
a) w przypadku pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych: 

opracowanej dokumentacji wdrożeniowej zawierającej analizę przedsiębiorstwa oraz 
proponowane rozwiązania innowacyjne, wspólnie wypracowane w ramach zespołu 
naukowców, także dokumentacji zdjęciowej z odbycia stażu w przedsiębiorstwie. 

b) w przypadku przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw: raportu stażowego  
i dokumentacji zdjęciowej.  

 
§ 9 

 Prawa i obowiązki uczestnika stażu będącego pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym i 

dydaktycznym opolskiej uczelni oraz przyjmującego na staż 

1. Uczestnik stażu ma obowiązek: 
1) przestrzegania ustalonego przez przyjmującego na staż rozkładu czasu stażu; 



 
 

 
 

2) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się 
do poleceń przyjmującego na staż i opiekuna uczestnika stażu; 

3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych  
u przyjmującego na staż, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 

4) dostarczania do Biura Projektu na koniec każdego miesiąca listy obecności na stażu oraz 
sprawozdania – pisemnego podsumowania działań realizowanych w ramach stażu w danym 
miesiącu, a po odbyciu całego sześciomiesięcznego stażu, opracowania dokumentacji 
wdrożeniowej zawierającej analizę przedsiębiorstwa oraz proponowane rozwiązania 
innowacyjne wspólnie wypracowane w ramach Zespołu Roboczego, także dokumentację 
zdjęciową z odbycia stażu w przedsiębiorstwie.  

5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych przed rozpoczęciem stażu oraz po jego zakończeniu; 
6) współdziałania z pracownikami Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla 

potrzeb monitorowania i ewaluacji Projektu; 
7) informowania Realizatora o zmianie danych potwierdzających kwalifikowalność do udziału  

w Projekcie oraz o zmianach w danych osobowych; 
8) w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w Projekcie, niezwłocznego 

złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie  wraz z wyjaśnieniem przyczyn; 
9) informowania opiekuna uczestnika stażu o planowanych nieobecnościach na stażu (drogą 

telefoniczną lub elektroniczną). 
2.  Przyjmujący na staż (przedsiębiorstwo) zobowiązany jest do: 

1) wyznaczenia opiekuna stażu; 
2) organizacji miejsca stażu; 
3) przeszkolenia uczestnika stażu w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących pracowników zatrudnionych  
u przyjmującego na staż; 

3. Przyjmujący na staż (Uczelnia) zobowiązany jest do: 
4) wyznaczenia opiekuna stażu; 
5) organizacji miejsca stażu; 
6) przeszkolenia uczestnika stażu w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących pracowników zatrudnionych  
u przyjmującego na staż; 

 
 

§ 10 

Prawa i obowiązki uczestnika stażu będącego pracownikiem przedsiębiorstwa  

i przyjmującego na staż  

1. Uczestnik stażu ma obowiązek: 
1) przestrzegania ustalonego z opiekunem stażu rozkładu czasu stażu; 
2) sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się 

do poleceń opiekuna uczestnika stażu; 
3) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych  

w Uczelni, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 



 
 

 
 

4) dostarczania do Biura Projektu na koniec każdego miesiąca listy obecności na stażu oraz 
sprawozdania – pisemnego podsumowania działań realizowanych w ramach stażu w danym 
miesiącu, a po odbyciu całego stażu (w terminie do trzech dni od dnia zakończenia stażu) 
dostarczenia raportu stażowego oraz dokumentacji zdjęciowej; 

5) wypełniania ankiet ewaluacyjnych przed rozpoczęciem stażu oraz po jego zakończeniu;  
6) współdziałania z pracownikami Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla 

potrzeb monitorowania i ewaluacji Projektu; 
7) informowania Realizatora o zmianie danych potwierdzających kwalifikowalność do udziału w 

Projekcie oraz zmianach w danych osobowych; 
8) w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w Projekcie niezwłocznego 

złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn; 
9) informowania opiekuna stażu o planowanych nieobecnościach na stażu  

(drogą telefoniczną lub elektroniczną). 
 

§ 11 

 Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach staży 

1. Wkład prywatny w ramach Projektu nie będzie wymagany ze względu na udzielaną dla wszystkich 
uczestników stażu pomoc de minimis. 

2. Pomoc publiczna w ramach Projektu jest udzielana zgodnie z zasadą de minimis w oparciu  
o rozporządzenie Komisji WE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 
107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 
1598 z późn. zm.). 

3. Beneficjenci Ostateczni otrzymają zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze 
wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w 
sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.). 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 12 

 

1. Wszelkie materiały związane z Projektem przekazane Realizatorowi przez kandydata na staż nie 
podlegają zwrotowi. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu. 
3. Realizator nie ponosi kosztów badań lekarskich wymaganych przepisami ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innych badań 
szczegółowych wymaganych przez przepisy wykonawcze do ww. ustawy. Koszty badań lekarskich 
zobowiązany jest pokryć uczestnik stażu. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 



 
 

 
 

5. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator projektu, od 
którego decyzji nie przysługuje odwołanie. 

6. Administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję 
Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. Informacje uzyskane od uczestnika stażu za pośrednictwem wypełnionego przez niego 
formularza rekrutacyjnego będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień 
statystycznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

8. Informacje dotyczące Projektu zamieszczone są na stronie internetowej Projektu 
www.spp.opole.pl i www.pnt.opole.pl  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r. i obowiązuje przez cały czas trwania 
Projektu. 

10. Załączniki dołączone do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

§ 13 

Załączniki do Regulaminu 

1. Załącznik nr 1a – Formularz rekrutacyjny pracownika naukowego/naukowo- dydaktycznego lub 
dydaktycznego opolskiej uczelni lub jednostki naukowej. 

2. Załącznik nr 1b – Formularz rekrutacyjny przedsiębiorstwa i oddelegowanego pracownika 
przedsiębiorstwa. 

3. Załącznik nr 2 – Deklaracja udziału w Projekcie. 
4. Załącznik nr 3 – Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o byciu pracownikiem naukowym, naukowo-dydaktycznym i 

dydaktycznym. 
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
7. Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – 

dotyczy przedsiębiorców. 
8. Załącznik nr 7a – Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis. 
9. Załącznik 7b - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. 
10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. 
11. Załącznik nr 9 – Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu uczestnictwa w Projekcie  
12. Załącznik nr 10a – Karta oceny formalnej kandydata / kandydatki do Projektu. 
13. Załącznik nr 10b – Karta oceny merytorycznej kandydata / kandydatki do Projektu. 

http://www.spp.opole.pl/
http://www.pnt.opole.pl/

