REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Akademia Innowacji”
§1. Informacje ogólne

1. Regulamin udziału w Projekcie pn. „Akademia Innowacji”, zwany dalej „Regulaminem”, określa
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proces rekrutacji uczestników Projektu z terenu województwa lubelskiego, realizowanego w
ramach w zadania publicznego pn. „Promowanie kultury przedsiębiorczości i zasad działania firm
odpryskowych wśród studentów i doktorantów kierunków ścisłych” finansowanego ze środków
Gminy Lublin.
Organizatorem projektu „Akademia Innowacji” jest Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy LublinWschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000228715,
zwana dalej „Organizatorem”.
Głównym celem Projektu jest promowanie kultury przedsiębiorczości i zasad działania firm
odpryskowych wśród studentów i doktorantów kierunków ścisłych.
Cele szczegółowe Projektu:
• Budowanie postawy proinnowacyjnej wśród studentów i doktorantów z obszaru nauk ścisłych
(związanych z żywnością, żywieniem i biotechnologią) w województwie lubelskim.
• Wzrost wiedzy z zakresu przdsiębiorczości wśród studentów i doktorantów z obszaru nauk
ścisłych (związanych z żywnością, żywieniem i biotechnologią) w województwie lubelskim.
• Wyposażenie studentów i doktorantów z obszaru nauk ścisłych (związanych z żywnością,
żywieniem i biotechnologią) w umiejętności związane z zakładaniem własnej działalności
(firmy odpryskowe, start-up).
• Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorczością w środowisku akademickim.
Realizacja Projektu zaczyna się 16 czerwca 2017 roku, a kończy 30 listopada 2017 roku.
Projekt realizowany będzie na terenie województwa lubelskiego.
§2. Wyjaśnienie pojęć
Biuro Projektu – siedziba Organizatora, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
Formularz Zgłoszeniowy – dokument udostępniony przez Organizatora Projektu, w którym
kandydat deklaruje wole udziału w Projekcie.
Konferencja podsumowująca Projekt – konferencja naukowa podsumowująca Projekt, w której
udział uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście ze strefy nauki, biznesu i władz lokalnych.

Lubelskie ośrodki akademickie – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Politechnika Lubelska, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk.
Organizator - Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul.
Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
Projekt – projekt „Akademia Innowacji” finansowany ze środków Gminy Lublin
Regulamin – niniejszy regulamin.
Równe traktowanie – zasada związana z ekonomicznym i socjalnym wymiarem praw człowieka;
jednakowość traktowania kobiet i mężczyzn oraz brak zróżnicowania ze względu na płeć we
wszystkich przejawach życia społecznego, przede wszystkim w stosunkach pracy. Równe
traktowanie oznacza nie tylko równą płacę za równą pracę (lub pracę tej samej wartości), ale
także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awansów.
Równe szanse – brak barier, przede wszystkim prawnych, utrudniających udział w życiu
gospodarczym, politycznym i społecznym, m.in. ze względu na płeć, niepełnosprawność,
pochodzenie etniczne lub rasowe.
Uczestnik Projektu – osoba deklarująca udział w Projekcie.
Zespół projektu – osoby zarządzające i realizujące Projekt.
§3. Uczestnictwo w Projekcie

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. Zachowana zostanie zasada równych szans,

2.

3.
4.

5.

6.

równego dostępu do informacji oraz promocji równych szans kobiet i mężczyzn.
O udział w Projekcie może ubiegać się osoba:
• pełnoletnia (mająca ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia Projektu);
• posiadająca status studenta, doktoranta lub pracująca w lubelskich ośrodkach akademickich
jako pracownik naukowy;
• która zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz zadeklaruje gotowość uczestnictwa w Projekcie
poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Projektu, na
uczelniach podczas akcji promocyjnych Projektu oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.
(na stronie lpnt???) oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
O udziale w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie oraz osoby z listy rezerwowej będą
poinformowane drogą telefoniczną lub elektroniczną (email) o wynikach rekrutacji.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że złożony Formularz Zgłoszeniowy zawiera
uchybienia formalne lub został złożony po terminie – formularz taki podlega odrzuceniu.
Wyniki przeprowadzonej rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§4. Realizacja projektu

1. W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące zadania:
1) Warsztaty tematyczne skierowane do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych:
• Tworzenie i prowadzenie start-upów

• Ochrona patentowa i własność intelektualna
• Tworzenie modeli biznesowych i zasad działania firm odpryskowych
2) Konferencja podsumowująca: Debata „Innowacje 2.0”

2. Udział Uczestników w poszczególnych zadaniach jest bezpłatny.
3. Uczestnicy będą brać udział w poszczególnych zadaniach na podstawie odrębnego zgłoszenia
uczestnictwa.
§5. Warsztaty tematyczne – zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
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respektowanie jego postanowień oraz terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia
w biurze Projektu lub e-mailem na adres inkubator@lpnt.pl.
Harmonogram warsztatów i szkoleń udostępniony zostanie na stronie wydarzenia Projektu oraz
na tablicy ogłoszeń biura Projektu.
Warsztaty odbędą się w trybie trzydniowym (21-23 listopada 2017r.). Czas trwania
poszczególnych warsztatów to 8h wliczając w to przerwę na kawę oraz obiad.
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
O zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie spełnienie warunków formalnych oraz
kolejność zgłoszenia.
W ramach warsztatów i szkoleń Organizator zobowiązuje się do:
• zapewnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych i promocyjnych,
• wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia,
• zapewnienia poczęstunku podczas szkolenia,
• realizacji grup szkoleniowych zgodnie z harmonogramem dostępnym na tablicy ogłoszeń
biura projektu oraz na stronie wydarzenia projektu,
• zorganizowania szkoleń wg najlepszej praktyki w tym zakresie.
Uczestnik, zakwalifikowany do udziału warsztatach może z niego zrezygnować tylko w
uzasadnionych przypadkach najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia o rezygnacji w biurze Projektu.
Uczestnik, który rozpoczął warsztat lub szkolenie nie może z niego zrezygnować pod warunkiem
zakończenia udziału w Projekcie bez możliwości ponownego podjęcia uczestnictwa.
Uczestnik, który rozpoczął warsztat lub szkolenie zobowiązany jest do uczestnictwa w co
najmniej 80% liczby godzin lekcyjnych pod rygorem zakończenia swojego udziału w Projekcie
bez możliwości ponownego podjęcia uczestnictwa.

§6. Zasady monitoringu i ewaluacji Projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do współdziałania z zespołem Projektu w zakresie wszelkich działań

podejmowanych dla potrzeb monitorowania Projektu
2. Uczestnik na potrzeby monitorowania Projektu zobowiązany jest do:
• informowania o wszelkich zmianach danych uczestnika, podanych w dokumentacji
rekrutacyjnej, w ciągu 7 dni od ich powstania, w szczególności: numeru telefonu, email-a,
nazwiska, adresu korespondencyjnego;
• potwierdzania obecności i odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (m.in.
listy obecności, odbiór materiałów biurowo-dydaktycznych);
• złożenia w biurze Projektu w formie pisemnej uzasadnienia nieobecności na zajęciach
potwierdzonego, o ile to możliwe, stosownym dokumentem (zwolnieniem lekarskim,
zaświadczeniem).
3. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 będą wykorzystywane do wywiązania się Organizatora z
obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu wobec Gminy Lublin.
§7. Obowiązki uczestnika projektu

1. Uczestnik zobowiązany jest do:

• przestrzegania zasad regulaminu;
• regularnego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach w pełnym zakresie
przewidzianym programem;
• potwierdzania każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście
obecności;
• potwierdzania odbioru otrzymanego wsparcia na zajęciach poprzez złożenie podpisu na
stosownych listach;
• złożenia w biurze Projektu w formie pisemnej stosownego oświadczenia uzasadniającego
zaistniałą nieobecność spowodowaną chorobą lub ważnymi wypadkami/sytuacjami losowymi;
• udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji Projektu oraz prowadzenia
sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Projektu;
• w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie złożenia własnoręcznie podpisanego
oświadczenia potwierdzającego rezygnację;
2. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku:
• naruszenia regulaminu udziału w Projekcie
• złożenia pisemnego oświadczenia rezygnacji z udziału w Projekcie do 10 dni przed jego
rozpoczęciem;

• utraty statusu studenta, doktoranta, pracownika naukowego z wyłączeniem okresu pomiędzy
zakończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia, przy czym okres ten nie
może trwać dłużej niż do dnia rozpoczęcia następnego roku akademickiego;
• przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności określonego w §5 ust. 9.
3. Organizator informuje Uczestnika o wykreśleniu z listy Uczestników Projektu telefonicznie lub w
formie elektronicznej (email).
§8. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Oświadczenie o
rezygnacji można złożyć najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem uczestnictwa w warsztatach,
na które został zakwalifikowany Uczestnik.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z Projektu w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego regulaminu lub zasad współżycia społecznego.
§10. Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Organizator zastrzega prawo do zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku i obowiązuje do końca realizacji
Projektu.

