
 

 

     

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Nr Projektu EOG/21/K1/D1/W/0013 

Tytuł: Norweskie innowacje w pracy z uczniami z trudnościami  w uczeniu się i niedostosowaniem 

społecznym.  

§1.  

Informacje o projekcie 

1. Projekt nr EOG/21/K1/D1/W/0013, tytuł: „Norweskie innowacje w pracy z uczniami z 

trudnościami  w uczeniu się i niedostosowaniem społecznym” realizowany jest w ramach  

PROGRAMU EDUKACJA w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz w sprawie Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 i 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, pomiędzy Ministrem 

Inwestycji i Rozwoju, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego a Operatorem 

Programu. 

Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA POLSKA 

z siedzibą przy ul. Pszczelińskiej 99, 05-840 Brwinów. Projekt będzie realizowany we współpracy 

z Instytucją Przyjmującą Stend Vidaregåande Skule, Fanavegen 249, 5244 FANA, Hordaland, 

Norwegia.  

2. Okres realizacji projektu: 10.04.2022 r. -  09.10.2022 r. 

3. Projektem objętych zostanie 4 osoby: nauczyciele, pedagodzy, kadra zarządzająca ze szkół, 

w których istnieje pilna potrzeba wdrożenia form nauczania włączającego. Wykażą się  

doświadczeniem w tworzeniu programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć. Posiadają też 

kompetencje do pracy, zbudowali bogate doświadczenie i są otwarci na zmiany.  

4. Uczestnikami projektu będą członkowie Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej 

Europea Polska i/lub ze szkół członkowskich stowarzyszenia.   

5. Nadrzędnym celem projektu  jest wspieranie kadry pracującej z uczniami ze specyficznymi 

lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami pochodzącymi ze środowisk 

defaworyzowanych, z przerwami w kształceniu lub z utrudnionym dostępem do edukacji. Celem 

wizyty jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy, umiejętności i narzędzi, które nabędą 

w trakcie wizyty studyjnej, spotkań i obserwacji uczestniczącej w pracy norweskich nauczycieli. 

6. W ramach projektu realizowana zostanie 4 – dniowa wizyta  studyjna  dla 4 osób do 

Instytucji przyjmującej w Norwegii.  

 

§ 2. 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w okresie od 10 kwietnia 2022r. do 10 maja 2022 r. 

przez komisję, w skład której wejdą 3 osoby z Zarządu Europea. Wiceprezes, Skarbnik i Członek 

zarządu.  

2. Rekrutacja do projektu uwzględnia zasady równości szans, w tym równości płci. 

Wnioskodawca zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących 

się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu. Żaden potencjalny uczestnik nie będzie 

dyskryminowany podczas rekrutacji ze względu na swoją orientację seksualną, kolor skóry czy 

wyznanie.  

3. Rekrutacja poprzedzona zostanie promocją projektu na stronie internetowej Beneficjenta 

(Facebook) oraz w placówkach, w których pracują uczestnicy projektu w postaci plakatów spotkań 

informacyjnych. 



 

 

4. W wyjątkowych sytuacjach dodatkowa rekrutacja może być przeprowadzona w innym 

terminie. 

5. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w projekcie podejmuje Przewodniczący 

komisji rekrutacyjnej.  

6. Zespół Zarządzający Projektem sporządza listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w 

projekcie. 

7. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji. 

8. Rekrutacja do projektu będzie miała charakter zamknięty wśród pracowników instytucji 

objętych wsparciem, tj. szkół członkowskich SERiL EUROPEA Polska.  

9. Rekrutacja będzie prowadzona wśród osób zgodnych z profilem uczestnika projektu i 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w tych instytucjach.  

10. Kryteria rekrutacyjne: 

a) zatrudnienie w szkole członkowskiej lub członkostwo w SERiL Europea Polska.  

b) Zgodność charakteru pracy z opisem profilu uczestnika w projekcie.   

c) zgoda oraz rekomendacja pracodawcy do udziału w projekcie w postaci zaświadczenia; 

11. Jeżeli liczba chętnych do udziału w projekcie przekroczy zakładaną liczebność grup, rekrutacja 

przeprowadzona zostanie z zastosowaniem następujących kryteriów premiujących: 

a) co najmniej 1-roczny okres zatrudnienia/współpracy z ww. instytucją - 5 pkt 

b) znajomość j. angielskiego oceniana na podstawie Koordynatora Projektu. Punktacja w skali od 0 

do 5 pkt. 

c) plan wdrożenia w rodzimej placówce wiedzy i doświadczenia planowanego do zdobycia w 

trakcie mobilności. Punktacja w skali od 0 do 5 pkt. 

d) pierwszy udział w mobilności zagranicznej stwierdzony na podstawie oświadczenia 

kandydata/ki.- 5 pkt 

e) osoba z niepełnosprawnościami -5 pkt 

 

§ 3. 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnik/czka ma prawo do: 

a) uczestniczenia w nieodpłatnym wyjeździe studyjnym realizowanym w ramach projektu, 

b) opłaconego dojazdu, noclegu, wyżywienia i ubezpieczenia na zajęcia wyjazdowe. 

2. Uczestnik/czka jest zobowiązany do: 

a) złożenia w terminie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, 

b) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, 

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszelkich zajęciach, prowadzonych w 

ramach projektu, 

d) potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie własnoręcznego podpisu 

na liście obecności, 

e) uczestnictwa we wszystkich zajęciach wyjazdowych przewidzianych programem, 

f) do złożenia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności lub kopii zwolnienia lekarskiego 

w przypadku nieobecności. W przeciwnym razie Stowarzyszenie ma prawo dochodzić od 

Uczestnika/czki pełnego zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w zajęciach 

wyjazdowych, 

g) informowania o wszelkich zmianach w danych uczestnika podanych w dokumentacji 

rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od ich powstania, 



 

 

h) po odbytej wizycie studyjnej przekazania wiedzy i doświadczenia pozostałym pracownikom 

instytucji, w której jest zatrudniony w postaci ogólnego spotkania, 

i)  wspólnie z pozostałymi uczestnikami przygotowania w formie dowolnej raportu 

uwzględniającego najistotniejsze efekty udziału w wizycie, w tym zaobserwowane dobre praktyki. 

Raport zostanie udostępniony wszystkim pracownikom merytorycznym jego macierzystej 

instytucji i przekazany do powszechnego wykorzystania w materiałach edukacyjnych jako 

produkcie materialnym projektu. 

 

§ 4. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, może 

wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej, które z zasady nie mogą być znane 

przez Uczestnika/czkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do 

złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w projekcie wraz z podaniem jej 

powodów w terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem formy wsparcia. 

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania, Beneficjent może 

zażądać, aby Uczestnik Projektu podał powody rezygnacji i przedłożył zaświadczenie od 

stosownej instytucji (np. zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego 

rezygnację). 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

 

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do: 

a) żądania złożenia dodatkowych dokumentów i oświadczeń związanych z udziałem w projekcie, 

gromadzenia i publikowania danych o uczestnikach Projektu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych, 

b) zmiany terminów form wsparcia z ważnych przyczyn, 

c) dokonywania zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu, 

dokumentów programowych oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień, przy czym wszelkie 

formy zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej, 

d) monitorowania postępu uczestników biorących udział w oferowanych formach wsparcia oraz 

przeprowadzenia ewaluacji projektu. 

2. Beneficjent zobligowany jest do: 

a) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych zajęć 

wyjazdowych, 

b) zabezpieczenia zaplecza technicznego i lokalowego podczas wizyty studyjnej, 

c) przestrzegania w procesie rekrutacji zasady równości szans, w tym równości płci, 

d) wydania zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających udział w zajęciach 

wyjazdowych w ramach Projektu, 

e) noclegów, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia NNW Uczestników projektu na czas realizacji 

zajęć wyjazdowych. 

 

§ 6. 



 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu (tj. w siedzibie Stowarzyszenia - ul. Pszczelińska 

99, 05-840 Brwinów).  

2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 

  umowy o dofinansowanie. 

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na 

prawidłową realizację projektu, zmianę obowiązujących przepisów prawa lub warunków 

umowy o dofinansowanie projektu, a także w przypadku zlecenia wprowadzenia określonych zmian 

ze strony Instytucji Zarządzającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do 

prowadzenia kontroli i dokonywania oceny realizacji projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy 

prawa krajowego i wytyczne Instytucji Zarządzającej. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2022 r. 


