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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„CZAS NA ZMIANY”

1. Informacje o projekcie
1. Projekt jest realizowany jest przez Eurokreator s.c. w Krakowie w partnerstwie z PwC sp.
z o.o. w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII
regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacja w regionie
– projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Głównym celem projektu jest stworzenie pięciu partnerstw subregionalnych na rzecz
zarządzania zmiana gospodarczą oraz opracowanie Strategii planowania i zarządzania
zmianą gospodarczą w subregionach województwa małopolskiego.
3. Projekt realizowany jest od 01.04.2011 r. do 31.10.2012 r.
4. Projekt przewiduje realizację następujących działań merytorycznych:
a) Realizację badań CATI oraz IDI w celu zbadania potencjału zmiany w województwie
małopolskim,
b) Realizację szkoleń z zakresu tworzenia partnerstw na rzecz zarządzania zmianą
gospodarczą w subregionach,
c) Realizację doradztwa w celu usprawnienia tworzenia Partnerstw.
d) Stworzenie pięciu partnerstw subregionalnych na rzecz zarządzania zmianą gospodarcza
w subregionach,
e) Seminaria tematyczne przygotowujące do tworzenia strategii planowania i zarządzania
zmianą gospodarczą.
d) Opracowanie subregionalnych Strategii planowania i zarządzania zmianą gospodarczą,
e) Stworzenie fiszek projektowych wynikających ze strategii.
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2. Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie uczestniczyć mogą, w zależności od formy udzielanego wsparcia następujące
osoby:
A. wsparcie szkoleniowe i doradcze:
a. przedstawiciele samorządów i gospodarczych,
b. przedstawiciele JST,
c. przedstawiciele instytucji rynku pracy,
d. przedstawiciele organizacji pracodawców,
e. przedstawiciele związków zawodowych,
f.

przedstawiciele społeczności lokalnych,

g. przedstawiciele NGO działających w obszarze gospodarki,
B. wejście do Partnerstw subregionalnych
a. Wszystkie grupy z pkt A
b. Organizacje/przedsiębiorstwa
W momencie podpisywania porozumień partnerskich partnerami stają się organizacje,
których przedstawiciele uczestniczą w projekcie.
2. Uczestnikiem/czką może być osoba, która spełni następujące warunki:
a. jest zatrudniona na terenie województwa małopolskiego,
b. wypełni formularz zgłoszeniowy oraz deklarację uczestnictwa w projekcie (deklaracja
stanowi równoznaczny z przystąpieniem do projektu),
c. organizacja/przedsiębiorca, którego przedstawiciel uczestniczy w projekcie.

Zawiązanie Partnerstw subregionalnych (podpisanie porozumień partnerskich) dla
wypracowania strategii zarządzania zmianą gospodarczą będą stanowiły jednocześnie
formalne zatwierdzenie uczestnictwa w procesie.
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3. Rekrutacja
1. Proces rekrutacji jest jednoetapowy.
2. Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu trwa od 01.08.2011 przez cały czas
trwania projektu. Związane jest to z meritum projektu zakładającym budowę jak najszerszego
grona osób tworzącego partnerstwa na rzecz stworzenia Strategii Planowania i Zarządzania
Zmianą Gospodarczą. Partnerstwa mają formułę otwartą, trzon Partnerstwa stanowią osoby i
instytucje uczestniczące w procesie szkoleniowym i doradczym.

4. Szkolenia
1. Osoby zgłaszające się w pierwszym etapie projektu będą brały udział w szkoleniach.
2. Szkolenia mają charakter wyjazdowy i będą się odbywać w 3 dwudniowych zjazdach.
3. Miejsce i terminy spotkań zostaną wskazane uczestnikom/czkom z odpowiednim
wyprzedzeniem.
4. Tematyka szkoleń składa się z kilku modułów: Budowanie partnerstwa, Zarządzanie
partnerstwem i budowanie strategii planowania i zarządzania zmiana gospodarczą oraz
polityki horyzontalne.
5. Uczestnicy nie mają obowiązku brać udziału we wszystkich szkoleniach, a w wybranych
modułach biorąc pod uwagę dotychczasowy stan wiedzy oraz doświadczenie w zakresie
budowania Partnerstw i zarządzania zmianą gospodarczą.
6. Szkolenia mają charakter otwarty i warsztatową formułę.

5. Doradztwo
1. W ramach doradztwa będzie udzielane wsparcie w różnych formach, a w szczególności:
a. seminaria tematyczne
b. spotkania robocze Partnerstw
c. grupowe doradztwo tematyczne
2. Uczestnicy o planowanych formach będą informowani za pośrednictwem „subregionalnych
biur partnerstw”, które będą koordynowały aktywność Partnerstw w zależności od wspólnie
ustalonych planów prac poszczególnych grup.
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6. Obowiązki uczestników/czek projektu
1. Uczestnik/czka zobowiązuje się do:
a. przedstawienia formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa,
b. stosowania się do niniejszego regulaminu,
c. aktywnego uczestniczenia w działaniach realizowanych w ramach projektu,
d. dbania o godność uczestnika/czki projektu i dobre imię realizatorów projektu
2. Uczestnik/czka ma prawo do:
a. uczestnictwa w szkoleniach – nie dotyczy przedstawicieli przedsiębiorstw,
b. otrzymywania materiałów
przewidzianych projektem,

szkoleniowych,

wyżywienia,

noclegów

w

ramach

c. korzystania z biura Partnerstw oraz wsparcia ekspertów/doradców
oraz
koordynatorów lokalnych biur Partnerstw w czasie trwania całego projektu. Dane
kontaktowe będą dostępne w biurach subregionalnych,
d. oceny realizacji projektu,
7. Rezygnacje
1. Rezygnacja z udziału w projekcie bez ponoszenia kosztów związanych z uczestnictwem
danej osoby jest możliwa w całym okresie realizacji projektu pod warunkiem, że rezygnacja
jest
spowodowana
uwarunkowaniami
zdrowotnymi
potwierdzonymi
stosownym
dokumentem, lub innymi ważnymi powodami.
2. Rezygnacja musi być złożona do Lidera Projektu w formie pisemnej z podaniem ważnych
przyczyn uniemożliwiających kontynuowanie udziału w projekcie.
8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.08.2011 r. i obowiązuje przez
cały okres realizacji projektu
2. Lider projektu – Eurokreator S.C. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk zastrzega sobie prawo
do zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych EFS, warunków realizacji projektu,
dokumentów programowych lub innych obiektywnych przyczyn mających wpływ na przebieg
realizacji projektu.

Kraków, 30.04.2011
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