
 
 
 
 

 
Projekt „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” 

jest współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

„Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”  

Nr projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 

  

§1 

Informacje o Projekcie 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie pt. „Rewers  

i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

2. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.  

3. Realizatorem Projektu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (02-554), 

Al. Niepodległości 162 (SGH).  

4. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych na rynku pracy 890 dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat poprzez 

zrealizowanie zajęć z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. 

5. Grupę docelową Projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 roku życia,  

czyli uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, zamieszkujący w woj. mazowieckim 

(odbiorcy bezpośredni) oraz rodzice ww. dzieci (odbiorcy pośredni). 

6. Oferowane w ramach Projektu zajęcia stanowią element dodatkowy w procesie nauczania 

dzieci i młodzieży w systemie polskiej oświaty.  

7. Dla osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, czyli Uczestników/Uczestniczek 

uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.  

8. Niniejszy regulamin opiera się o założenia ujęte w Umowie o dofinansowanie nr WND-

POWR.03.01.00-00-U202/17-00 zawartej w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-

UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Działanie 3.1 

Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  

9. Biuro projektu mieści się w budynku głównym SGH, pokój 226. Telefon kontaktowy:  

22 564 97 25  

 

§2 

Słownik pojęć 

1. Dla potrzeb realizacji Projektu w niniejszym regulaminie przyjmuje się następujący słownik 

pojęć:  

1. Instytucja Pośrednicząca – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą  

przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa.  

2. Projekt – projekt pt. „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”.  
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3. Beneficjent – Realizator Projektu, tj. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH).  

4. Kandydat/Kandydatka – osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, która przystępuje  

do procesu rekrutacji. 

5. Podmiot zgłaszający – osoba fizycznie zgłaszająca Kandydata/Kandydatkę, właściwa  

dla wybranego działania: 

1. Opiekun prawny Kandydata/Kandydatki – dla działań dydaktycznych: EUD, AME, LAEP, 

2. Kandydat/Kandydatka – dla działania dydaktycznego KAWA, 

3. Szkoła, której uczniem jest Kandydat/Kandydatka, na podstawie zgody Opiekuna 

prawnego Kandydata/Kandydatki, o której mowa w Regulaminie szczegółowym INNE –  

dla działania dydaktycznego INNE. 

6. Uczestnik/Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do udziału w działaniach dydaktycznych 

w ramach Projektu. 

7. Zespół projektowy – Kierownik projektu oraz asystent projektu. 

8. Działania dydaktyczne – realizowane w ramach Projektu formy wsparcia o charakterze 

edukacyjnym, określone programem oraz warunkami organizacyjnym: Ekonomiczny 

Uniwersytet Dziecięcy (EUD), Akademia Młodego Ekonomisty (AME), Krótkie Atrakcyjne 

Wykłady Angażujące (KAWA), LAEP (Letnia Akademia Ekonomii  

i Przedsiębiorczości), Innowatorium Ekonomiczne (INNE). 

9. Edycja działania dydaktycznego – jednostka merytoryczno-organizacyjna działania 

dydaktycznego składająca się z określonej liczby zajęć/wykładów. 

10. Zajęcia działania dydaktycznego – najmniejsza jednostka merytoryczno-organizacyjna 

działania dydaktycznego, w tym: warsztaty i/lub wykłady. 

11. Regulaminy szczegółowe – regulaminy poszczególnych działań dydaktycznych. 

 

§3 

Zakres wsparcia oferowanego w ramach Projektu 

1. Wsparcie udzielane w ramach Projektu obejmuje rozwój dzieci i młodzieży w wieku  

10-16 lat, czyli uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej w zakresie:  

1. kompetencji i postaw związanych z aktywnością indywidualną i społeczną w odniesieniu 

do ekonomiczno-gospodarczego aspektu życia człowieka, w tym: przedsiębiorczości, 

innowacyjności, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście 

środowiska pracy; 

2. umiejętności poznawczych, w tym umiejętność uczenia się, rozumienia, krytycznego 

myślenia i rozwiązywania problemów. 

2. Wsparcie udzielane jest w formie następujących działań dydaktycznych: 

1. „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” (EUD) – wykłady i warsztaty z zakresu edukacji 

ekonomicznej dla dzieci w wieku 10-13 lat (3 edycje po 6 zajęć), 

2. „Akademia Młodego Ekonomisty” (AME) – wykłady i warsztaty z zakresu edukacji 

ekonomicznej dla młodzieży w wieku 13-16 lat (3 edycje po 6 zajęć), 

3. „Krótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące” (KAWA) – wykłady na tematy wychowawcze 

i ekonomiczne dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat (3 edycje  

po 6 wykładów), 
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4. „Letnia Akademia Ekonomii i Przedsiębiorczości” (LAEP) – wakacyjne zajęcia 

z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży w wieku 13-16 lat (4 edycje po 5 zajęć), 

5. „Innowatorium Ekonomiczne” (INNE) – zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej  

dla uczniów V - VIII kl. prowadzone na terenie szkół podstawowych  

z woj. mazowieckiego (30 zajęć). 

 

§4 

Zasady rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona jest przez Beneficjenta i odbywa się  

na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów szczegółowych zgodnie z zasadą 

równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy/a  

z Kandydatów/Kandydatek do Projektu spełniający/a kryteria projektowe, o których mowa 

w §4 ust. 6 będzie mieć jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia.  

2. O rozpoczęciu i przebiegu rekrutacji informują komunikaty zamieszczone na stronie 

internetowej SGH, stronie internetowej Projektu oraz na stronach należących do Fundacji 

Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznej (FPAKE) – organizacji współpracującej przy 

realizacji Projektu.  

3. Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona jest w formie zgłoszenia do udziału  

w Projekcie.  

4. Zgłoszenia do udziału w Projekcie, w zależności od działania dydaktycznego, dokonuje 

właściwy Podmiot zgłaszający, czyli: 

1. Opiekun prawny Kandydata/Kandydatki – dla działań dydaktycznych: EUD, AME, LAEP, 

2. Kandydat/Kandydatka – dla działania dydaktycznego KAWA, 

3. Szkoła, której uczniem jest Kandydat/Kandydatka, na podstawie zgody Opiekuna 

prawnego Kandydata/Kandydatki, o której mowa w Regulaminie szczegółowym INNE –  

dla działania dydaktycznego INNE. 

5. Zgłoszenie do udziału w Projekcie wymaga: 

1. wypełnienia formularza zgłoszenia właściwego dla wybranego działania dydaktycznego, 

wymaganymi danymi osobowymi Kandydata/Kandydatki,  

2. pobrania plików udostępnionych w trakcie wypełniania formularza zgłoszenia,  

(tj. Deklaracji przystąpienia do Projektu i Oświadczenie uczestnika Projektu), podpisania ich 

oraz dostarczenia do siedziby Beneficjenta w terminie określonym w komunikatach, 

o których mowa w ust. 2, 

3. potwierdzenia zgłoszenia udziału w projekcie poprzez link aktywacyjny przesłany  

na adres e-mail podany w formularzu zgłoszenia.  

6. Formularze zgłoszenia weryfikuje Zespół projektowy ze względu na następujące kryteria 

projektowe: 

1. przynależność Kandydata/Kandydatki do grupy docelowej Projektu, 

2. przynależność Kandydata/Kandydatki do grupy docelowej wybranego działania 

dydaktycznego, 
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3. udział Kandydata/Kandydatki w poprzednich edycjach danego działania 

dydaktycznego, zgodnie zastrzeżeniem opisanym w Regulaminie szczegółowym 

wybranego działania dydaktycznego, 

4. data nadesłania formularza zgłoszenia. 

7. Listy osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia sporządza Zespół projektowy. 

8. O wynikach rekrutacji Podmiot zgłaszający powiadomiony zostaje drogą elektroniczną  

na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia.  

9. Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w danej edycji działania dydaktycznego 

wpisane zostają na listę rezerwową ułożoną według ww. kryteriów.  

10. Kandydat/Kandydatka zakwalifikowany/a przez Zespól projektowy do udziału w Projekcie 

staje się Uczestnikiem/Uczestniczką z chwilą złożenia w siedzibie Beneficjenta 

podpisanych dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, tj. Deklaracji przystąpienia  

do Projektu i Oświadczenie uczestnika Projektu. 

 

§5 

Terminy rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie, dla każdej edycji działań dydaktycznych 

w terminach określonych w komunikatach, o których mowa w §4 ust. 2.  

2. Rekrutacja dla danej edycji działań dydaktycznych zamykana jest na 1 tydzień przed dniem 

rozpoczęcia działania dydaktycznego, tj. przed pierwszymi zajęciami w ramach danej edycji.  

3. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń na daną edycję działania dydaktycznego przekroczy 

dwukrotność liczby dostępnych miejsc, Zespół projektowy może podjąć decyzję  

o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji na daną edycję działania dydaktycznego. 

4. W przypadku, gdy na 1 tydzień przed rozpoczęciem danej edycji działania dydaktycznego 

liczba zgłoszeń jest mniejsza niż zakładana minimalna liczba uczestników oraz w innych 

przypadkach losowych, Zespół projektowy może zadecydować o przedłużeniu rekrutacji. 

 

§6 

Zasady uczestnictwa w Projekcie 

1. Każdy/a Uczestnik/Uczestniczka Projektu może wziąć udział w każdej edycji działań 

dydaktycznych zgodnie z kryteriami projektowymi §4 ust. 6.  

2. Uczestnicy/Uczestniczki biorą udział w zajęciach działania dydaktycznego, na które zostali 

zakwalifikowani.  

3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie określają Regulaminy szczegółowe działań 

dydaktycznych. 

4. Nieobecność Uczestnika/Uczestniczki na zajęciach wymaga usprawiedliwienia przez 

Podmiot zgłaszający. Brak usprawiedliwienia po pierwszych i/lub drugich zajęciach danej 
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edycji działania dydaktycznego traktowany jest jako rezygnacja z udziału w Projekcie  

i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. 

5. Dyplom ukończenia danej edycji działania dydaktycznego otrzymują 

Uczestnicy/Uczestniczki obecni/e na wymaganej dla danej edycji minimalnej liczbie zajęć 

określonej w Regulaminach szczegółowych działań dydaktycznych. 

6. W trakcie realizacji każdej edycji działania dydaktycznego Uczestnicy/Uczestniczki 

zaproszeni są do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym danej edycji 

działania dydaktycznego. 

7. W trakcie realizacji każdej edycji EUD i AME Uczestnicy/Uczestniczki tych działań 

dydaktycznych zaproszeni są do udziału w badaniu dojrzałości ekonomicznej.  

 

§7 

Pomiar zdobytych kompetencji 

1. Uczestnicy/Uczestniczki EUD, AME, LAEP zobowiązani są do udziału w badaniu wiedzy  

i kompetencji z zakresu wynikającego z programu działania dydaktycznego, poprzez 

wypełnienie narzędzi autodiagnostycznych: 

1. pretestu określającego początkowy poziom kompetencji – przed rozpoczęciem udziału  

w zajęciach działania dydaktycznego, 

2. testu określającego poziom kompetencji zdobytych i/lub podniesionych w wyniku 

udzielonego w ramach projektu wsparcia – po zakończeniu udziału w zajęciach działania 

dydaktycznego. 

 

§8 

Dane osobowe 

1. Kandydat/Kandydatka jest zobowiązany/a do przekazania swoich danych osobowych 

niezbędnych do realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.  

2. Zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby Projektu pobierane 

są w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie minimalnym, niezbędnym do 

realizacji poszczególnych celów Projektu.  

4. Zgodnie z art. 13. ww. Rozporządzenia zawiadamiamy, że: 

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 

2/4, 00-926 Warszawa. 
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2. Dane osobowe są powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, beneficjentowi 

realizującemu Projekt – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie 

beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu – Fundacja Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia realizowane w ramach Projektu oraz – w przypadku przyjęcia 

na nie – obsługi procesu realizacji zajęć. 

4. Każdy z uczestników Projektu ma prawo dostępu do treści powierzonych danych oraz 

możliwość ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia 

uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Każdy z uczestników Projektu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż ich przetwarzanie 

narusza przepisy RODO. 

7. Beneficjent realizujący Projekt – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – wyznaczyła 

Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, 

z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl. 

  

§9 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie 

jego trwania tylko w przypadkach uzasadnionych zdarzeń losowych. Rezygnacji dokonuje 

w właściwy Podmiot zgłaszający wg §4 ust. 4. 

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w Biurze projektu do 7 dni od momentu 

zaistnienia wskazanych przyczyn.  

  

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do końca realizacji 

Projektu, tj. do 31 sierpnia 2020 r.  

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów 

programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również w innych 

uzasadnionych przypadkach. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy 

pisemnej i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze projektu 

oraz na stronie internetowej Projektu.  

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem i Deklaracją przystąpienia do Projektu oraz 

Oświadczeniem uczestnika Projektu, wszelkie decyzje podejmuje Kierownik Projektu  
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i Komitet Sterujący, w oparciu o obowiązujące zasady Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz Kodeks Cywilny.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników/Uczestniczek w przypadku 

wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również 

spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu. 

  

 


