REGULAMIN
rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych
w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów”
projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Projekt „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2. Projekt realizowany jest od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2022 r.
3. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej
zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania, oraz dostosowania oferty dydaktycznej
uczelni do potrzeb rynku pracy poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na
rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta.
4. Celem zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów”,
zwanego dalej zadaniem nr 49, jest wzmocnienie kwalifikacji kadry uczelnianej PW poprzez
rozwijanie ich kompetencji w zakresie pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów ze
środków strukturalnych, krajowych i międzynarodowych.
5. Koordynatorem zadania nr 49 jest Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej.
6. Informacja o szkoleniach w ramach zadania nr 49 dostępna jest na stronach internetowych
www.nerw.pw.edu.pl oraz www.cop.pw.edu.pl.

§ 2. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach
1. Szkolenia są skierowane do pracowników kadry kierowniczej i administracji Politechniki
Warszawskiej, realizujących projekty bądź planujących ubiegać się o pozyskanie środków na
nowe pomysły z funduszy strukturalnych, krajowych i międzynarodowych.
2. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
3. Warunkiem udziału w rekrutacji jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz
zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających powyższe
kryteria.
6. Wszelkie działania w Projekcie będą odbywać się z poszanowaniem zasady równości szans
płci i niedyskryminacji.

§ 3. Etapy rekrutacji
1. Pracownicy PW zgłaszają się w wyznaczonym terminie poprzez formularz zgłoszeniowy
udostępniony w ogłoszeniu o rekrutacji.
2. Po weryfikacji otrzymanych zgłoszeń przygotowana jest lista uczestników szkolenia.
3. W przypadku większej liczby chętnych przygotowana zostanie lista rezerwowa uczestników.
4. Listę uczestników zatwierdza Koordynator zadania nr 49.
5. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany
w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu.

6. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać na adres cop@pw.edu.pl i dostarczyć
do Sekretariatu COP najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem.
7. Niedostarczenie oświadczenia w wyznaczonym w pkt. 6 terminie oznacza rezygnację
z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy
rezerwowej.
8. Uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału drogą mailową na adres wskazany
w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia
1. Każdy uczestnik zadania nr 49 ma prawo do bezpłatnego udziału w szkoleniach, po
spełnieniu warunków, o których mowa w regulaminie.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
a. zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu,
b. podania niezbędnych danych do rekrutacji, realizacji, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach Projektu, jak również wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych,
c. wypełnienia i przesłania Oświadczenia uczestnika projektu wraz z Zakresem danych
osobowych powierzonych do przetwarzania, które będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”,
d. wypełnienia ankiety ewaluacyjnej i wszelkich innych niezbędnych dokumentów.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i krajowego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

