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Regulamin wsparcia

w formie szkolenia „Własna firma - umiejętności praktyczne zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej”

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniu pod nazwą 

„Własna firma - umiejętności praktyczne zakładania i prowadzenia DG” realizowanym w 

ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego” (nr 

POWR.03.05.00-00-Z072/18).

§ 2 

Zasady rekrutacji

1. Informacja o terminach i miejscu rekrutacji na szkolenie zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Projektu http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-

strukturalne/kompl eksowy-program-rozwoju-ur

2. Zgłoszenia Kandydatów chętnych do udziału w szkoleniu będą przyjmowane tylko w 

terminie i miejscu rekrutacji, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu realizowanym w ramach projektu 

„Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego” musi zawierać poprawnie 

wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

4. O zakwalifikowaniu do wzięcia udziału w szkoleniu decydować będą następujące kryteria: 

a) posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego ostatnich 4 semestrów 

studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

b) poprawne wypełnienie formularz zgłoszeniowego,

c) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z ZUS lub Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami),

d) kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego.

5. Kryteria, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. a, b musi spełniać każdy z kandydatów. Status 

studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia lub
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jednolitych studiów magisterskich Kandydat musi posiadać zarówno w czasie trwania 

rekrutacji, jak i w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

6. Kandydaci są przyjmowani do uczestnictwa w szkoleniu przez Komisję Rekrutacyjną 

według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, z zastrzeżeniem, że Kandydaci 

posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z ZUS lub Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności są przyjmowani w pierwszej kolejności.

7. Komisja Rekrutacyjna jest powoływana przez Menadżera Projektu.

8. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne będą 

odrzucane i nie będą podlegały dalszej ocenie.

9. Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną sporządzona zostanie lista 

uczestników oraz lista rezerwowa.

§ 3

Zakres oraz zasady odbywania wsparcia

1. Wsparcie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju 

Uniwersytetu Rzeszowskiego” i obejmuje szkolenie podnoszące kompetencje zawodowe, 

umiejętności pracy w grupie i praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu tworzenia 

i wykorzystania modeli biznesowych i biznesplanów.

2. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu z dniem zawarcia umowy uczestnictwa w 

projekcie „Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego”.

3. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązuje się:

- zapoznania się z informacją, że projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo 

wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych oraz 

niniejszym regulaminem ;

- wypełniania testów kompetencji ex-ante i ex-post;

- bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego 

dalszy udział w szkoleniu;

-niezwłocznego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach danych zwartych w 

dokumentach składanych w czasie rekrutacji lub podczas trwania wsparcia.
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§ 4

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2020 r. i obowiązuje do końca realizacji 

Projektu, tj. do 31.08.2023 r.

2. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w 

niniejszym Regulaminie Projektu należy do kompetencji Menadżera Projektu ( osoba kierująca 

Biurem Projektu powoływana przez Rektora UR), zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, w tym z regulacjami wynikającymi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Kodeksu Cywilnego oraz regulaminów i zarządzeń wewnętrznych Uniwersytetu 

Rzeszowskiego.

3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów 

programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w innych 

uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy 

pisemnej i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej 

Projektu.

4. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Data i podpis Menadżera Projektu
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