
REGULAMIN PROJEKTU „Wielkopolski Klub Młodzieży Przedsiębiorczej”
nr projektu 2017-1-PL01-KA3  ).

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus Plus, Akcja 3 Wsparcie reform strategicznych
Rozwój polityki młodzieżowej 

§ 1 
[Zasady ogólne]

1.  Niniejszy  regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w projekcie  „Wielkopolski  Klub  Młodzieży
Przedsiębiorczej”,  realizowanym  w  ramach  programu  Erasmus  Plus,  Akcja  3.  Projekt  jest
finansowany ze środków Unii Europejskiej.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 14 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
3. Projekt jest adresowany do osób w przedziale wiekowym 15-26 lat.
4. W projekcie uczestniczy również młodzież o mniejszych szansach, wynikających między innymi z
przeszkód ekonomicznych, społecznych lub trudności w uczeniu się. Osoby te stanowią minimum
20% wszystkich uczniów, biorących udział w projekcie.
5. Projekt nie dopuszcza żadnych form dyskryminacji,  realizuje politykę równych szans kobiet i
mężczyzn.
6. Wsparcie w ramach projektu udzielane jest bezpłatnie.
7. Celami strategicznymi projektu są:
a) Zwiększenie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikacji, zarządzania projektami,
rozwoju osobistego, form aktywności społecznej oraz przedsiębiorczości;
b) prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i przedsiębiorcami.
c)  podejmowanie  dialogu  młodzieży  i  decydentów,  który  ma  prowadzić  do  wypracowania
wspólnych  rozwiązań,  mających  na  celu  polepszenie  sytuacji  młodzieży  (szczególnie  tej  o
mniejszych szansach);
d) zwiększenie zaufania społecznego i poczucia sprawczości wśród młodzieży dzięki spotkaniom z
decydentami i ekspertami.
8.  Zajęcia  odbywają  popołudniami,  wyjątek  stanowić  będą  dwa  spotkania  w  budynkach
administracji państwowej.

§ 2
[Korzyści dla beneficjentów projektu]

1. Działania w ramach projektu realizowane będą w dwóch etapach:
a) Etap I:  Wykłady i warsztaty z ekspertami, podczas których prezentowane będą zagadnienia z
zakresu przedsiębiorczości, budowania zespołu, autoprezentacji, przemawiania publicznego, nauk
polityk publicznych, oraz dialogu usystematyzowanego. 
b)  Etap  II:  Spotkania  z  decydentami  oraz  przedsiębiorcami  –  osobami  odpowiedzialnymi  za
politykę gospodarczą oraz zrzeszeniami przedsiębiorców w regionie. Prezentacja efektów prac z
pierwszego i drugiego etapu działań. Etap II przewidziany jest dla tych samych uczestników, którzy
brali udział w etapie I. Uczniowie otrzymają certyfikat projektu, a dyrektorzy szkół certyfikat.



§ 3

[Kryteria kwalifikacyjne]

1. W projekcie jako beneficjenci  bezpośredni mogą wziąć udział  osoby, które spełniają łącznie
poniższe kryteria:
a) są w wieku od 15 do 26 lat;
b)  posiadają  status  ucznia  lub  studenta  uczelni  lub  szkoły  znajdującej  się  na  terenie  powiatu
poznańskiego.
2. W projekcie jako beneficjenci pośredni mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe z terenu
województwa wielkopolskiego. Szkoła, która zadeklaruje chęć udziału w projekcie, zobowiązuje
się do podpisania z wnioskodawcą listu intencyjnego o współpracy, deklarując tym samym:
a) zapewnienie odpowiedniej liczby uczestników na każdym etapie projektu.
b) wskazanie opiekuna dla grupy uczniów biorących udział w projekcie – 1 opiekun na grupę 6
uczniów, dotyczy to zajęć odbywających się w godzinach zajęć lekcyjnych.

§ 4
[Rekrutacja uczestników]

1. W projekcie biorą udział uczniowie i studenci ze szkół na terenie województwa wielkopolskiego.
O  przyjęciu  do  projektu  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  Zgłoszenia  przyjmowane  są  drogą
elektroniczną poprzez wskazany formularz  lub mailowo na adres biuro@fwpp.com.pl.
2.  Przed  złożeniem  formularza  zgłoszeniowego  kandydaci  mają  obowiązek  zapoznać  się  z
niniejszym regulaminem.
3. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły. Zgłoszenia, które wpłyną po 
uzyskaniu liczby uczestników określonej w ust. 1, będą rejestrowane na liście rezerwowej. 
4. Wyboru uczestników Projektu na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych dokonuje
Organizator.
5. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.
Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn, znajdujących się w
grupie potencjalnych Uczestników projektu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia naboru w momencie zrekrutowania zakładanej
liczby uczestników projektu.
7. Zgłoszenie musi zostać dokonane na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzonym datą i
podpisem kandydata.
8. Złożone dokumenty zgłoszeniowe (formularz  zgłoszeniowy oraz ewentualna zgoda opiekuna
prawnego dla osoby niepełnoletniej) będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci
będą  niezwłocznie  informowani  o  ewentualnej  konieczności  poprawienia  lub  uzupełnienia
dokumentów.
9. O wynikach rekrutacji powiadomione zostaną drogą elektroniczną lub telefonicznie wszystkie
osoby, które zgłosiły chęć udziału w projekcie



10. Organizator zapewnia sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia zgłoszenia uczestnika w
przypadku nie spełniania przez niego kryterium wieku lub edukacji.

§ 6
[Prawa i obowiązki uczestnika projektu]

1. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy w ramach projektu;
b) otrzymania materiałów pomocniczych (długopis, notatnik, teczka itp.);
c) nieodpłatnego udziału w projekcie.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a)  uczestnictwa  w  zajęciach  realizowanych  w  ramach  projektu  -  dowodem  uczestnictwa  jest
podpis złożony na liście obecności;
b) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po
jego zakończeniu;
c)  realizacji  zadań  projektowych  przedstawionych  przez  koordynatora  projektu  oraz
szkoleniowców;
d) spełniania swojego obowiązku szkolnego.
3. Informacje,  o których mowa w ust.  2 będą wykorzystywane przez koordynatora projektu w
związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.

§ 7
[Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie]

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie poprzez przesłanie rezygnacji w terminie
do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego.

§ 8
[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 roku
2. Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć w
związku z realizacją Projektu.


