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Niniejszy regulamin określa możliwośd uczestnictwa w projekcie „Od nauki do biznesu.
Projekt wsparcia spin-off”

REGULAMIN REKRUTACJI

§1
1. Termin rekrutacji i przyjmowania zgłoszeo umieszczony zostanie w Biurze Projektu, na
stronach internetowych o adresach: www.spinoff.uni.opole.pl, www.opnt.opole.pl;
www.inkubator.uni.opole.pl oraz będzie podany w ogłoszeniach w regionalnych i
lokalnych mediach (radio, prasa).
§2
1. Uczestnicy projektu – kobiety/mężczyźni rekrutowani z grupy pracowników jednostek
naukowych, pracowników naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni,
doktorantów, studentów i absolwentów1 jak również kadry zarządzającej uczelni,
zamieszkujące, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie Województwa Opolskiego.
2.

W trakcie trwania procesu rekrutacji, spośród osób spełniających warunki określone
w § 2 pkt. 1 wyłonionych zostanie 37 bezpośrednich uczestników projektu:
a) 12 uczestników – grupa „Przedsiębiorczy”– osób zamierzających założyd własną
działalnośd gospodarczą typu spin-off i spin-out;
b) 25 uczestników – grupa „Animatorzy spin-off” – osób które będą pomagad osobom
zamierzającym założyd własną działalnośd gospodarczą typu spin-off i spin-out;
§3
1. Procedura rekrutacji obejmuje wypełnienie i złożenie przez kandydata kompletu
dokumentów aplikacyjnych, takich jak:
I. Formularz rekrutacyjny obejmujący pytania dotyczące podstawowych danych
osobowych, adresowych oraz określających predyspozycje kandydata,

1

zwłaszcza z kierunków ścisłych i technicznych niosących główny potencjał w zakresie możliwości komercjalizacji badao
naukowych
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II. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
III. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
IV. Ksero dowodu osobistego
V. Ksero legitymacji studenckiej2
2. W związku ze specyfiką Europejskiego Funduszu Społecznego wymagającą
gromadzenia danych dotyczących uczestników projektu oraz obowiązku realizatora
projektu do zbierania i przekazywania właściwej Instytucji Wdrażającej
szczegółowych danych o osobach biorących udział w prowadzonym projekcie,
uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych, w tym danych chronionych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania
Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z art. 23 pkt. 1 – ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze
zmianami) w celu monitoringu i ewaluacji projektu.
§4
1. O udział w projekcie może ubiegad się osoba, który spełnia następujące warunki:
a. spełnia definicję uczestnika zgodnie §2 ust. 1,
b. złożył kompletną dokumentację, o której mowa w §3 ust. 1 i 2.
2. Kandydat składa wymaganą dokumentację zgodnie z §3 ust. 1 i 2 w terminie do 14
dni od daty ogłoszenia naboru do udziału w projekcie.
3. W uzasadnionych przypadkach Koordynator projektu, na zasadach zapewniających
równośd praw wszystkich kandydatów, może przedłużyd termin złożenia
dokumentacji.
§5
Zgłoszenia do udziału w projekcie należy dokonywad osobiście w biurze projektu:
Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - ul. Prószkowska 76, 45-710 Opole
lub biurze partnera projektu
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Civitas)
- ul. Katowicka 89, 45-061 Opole
W dni powszednie w godzinach 8-16

2

Jeżeli dotyczy
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2.
3.

4.

§6
Osoby spełniające warunki udziału w projekcie wymienione w § 4 zostaną
przydzielone do konkretnej grupy uczestników projektu.
Przydzielenie do odpowiedniej grupy nastąpi po weryfikacji zgłoszeo przez Komisję
rekrutacyjną.
W przypadku, gdy chętnych do uczestnictwa w projekcie, w poszczególnych grupach
będzie więcej niż założono, o miejscu na liście rekrutacyjnej będzie decydowała ocena
dokumentacji przedłożonej zgodnie z § 4 dokonana przez Komisję rekrutacyjną w
składzie:
a. Przewodniczący komisji – Kierownik projektu
b. 3 członków komisji – osoby wyznaczone ze strony lidera i partnera projektu.
Ocena dokumentacji odbędzie się według następujących kryteriów:
a. Aktywnośd zawodowa – ocenie podlegad będzie całokształt aktywności w tym
m.in. publikacje artykułów naukowych, udział w pracach badawczo rozwojowych
(B+R), udział w pracach kół naukowych, udziału w konferencjach, udział w
projektach z zakresu spin-off i innych szkoleniach.
b. Stopieo znajomości wybranego języka obcego (do wyboru - niemiecki, angielski)
c. Priorytetowo traktowane będą osoby:
- posiadające lub wdrażające patenty,
- prowadzące badania naukowe,
- współpracujące z sektorem MSP przy realizacji badao.
Osoby takie będą miały pierwszeostwo przy kwalifikowaniu uczestników do
każdej z grup biorących udział w projekcie.

5. Po dokonaniu oceny Komisja rekrutacyjna sporządzi listę uczestników każdej z grup
zakwalifikowanych do projektu.
6. Dla osób zakwalifikowanych ale nie przyjętych do udziału w projekcie z powodu braku
miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.
7. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną umieszczeni na liście
uczestników projektu, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pisemnie – za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby umieszczone na liście rezerwowej
zostaną powiadomione o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. W przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków regulaminu przez osoby
wcześniej zakwalifikowane do projektu osoby z list rezerwowych włączone zostaną
do uczestnictwa w projekcie za uprzednią zgodą.
9. Z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu zawarte zostaną przez Lidera projektu
Opolski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. umowy uczestnictwa w projekcie,
zgodnie z wzorem umowy, zamieszczonym na stronie internetowej projektu
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(www.spinoff.uni.opole.pl). Odmowa
z rezygnacją udziału w projekcie.

zawarcia

umowy

jest

równoznaczna

§7
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie wyłącznośd na decyzje w sprawie
przyporządkowania do poszczególnych grup, jak i ostatecznego rozwiązywania kwestii
spornych w tym zakresie.
§8
1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem realizacji
uczestnik projektu zobowiązuje się dostarczyd informacje o tym fakcie osobiście,
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Projektu
w najwcześniejszym możliwym terminie.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania uczestnik
projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn
rezygnacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników
w przypadku naruszenia przez uczestnika projektu regulaminów obowiązujących w
trakcie realizacji projektu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby
skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego regulaminu
oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w umowie
uczestnictwa w projekcie.
§9
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 marca 2010 r.
Zatwierdził:

