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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

I edycja 
 

„Mam zawód – mam pracę!” 
 

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Projekt „Mam zawód – mam pracę!” jest realizowany przez Górnośląską WyŜszą Szkołę 
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, ul. Racławicka 21. 
2. Biuro Projektu znajduje się w budynku B Górnośląskiej WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości z 
siedzibą przy ul. Racławickiej 23 w Chorzowie. 
 

Część 1 REKRUTACJA 
 

I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację 
Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadza Górnośląska WyŜsza Szkoła 
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie zwana dalej Beneficjentem. 

. 
II. Uczestnicy projektu 

1. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich techników ze 
szkół: 
a. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie,  
b. Zespół Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie, 
c. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie,  
d. Zespół Szkół Ekonomicznych w Chorzowie, 
e. Zespół Szkół Budowlanych w Chorzowie, 
 
którzy w terminie do 31 grudnia 2009 r. prześlą formularz zgłoszeniowy do projektu zgodnie z 
zasadami rekrutacji. GWSP moŜe przedłuŜyć termin składania formularzy zgłoszeniowych. 
2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 150 osób spełniających 
powyŜsze warunki. 
3. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby 150 osób 
uczestników projektu, Beneficjent zastrzega sobie moŜliwość modyfikacji kryteriów rekrutacji, w 
tym rozszerzenia listy szkół (wyłącznie z Chorzowa). 

 
III. Proces rekrutacji 

1. Proces rekrutacji rozpocznie się 1 grudnia 2009 r. i trwać będzie do 15 stycznia 2010 r. do 
godz. 15.00. 

2. Formularz, oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika projektu oraz deklaracja rezygnacji 
udziału w projekcie są dostępne na stronie internetowej projektu www.mamzawod.pl 
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3. Wypełniony formularz (lub deklarację rezygnacji w przypadku rezygnacji Uczestnika z 
udziału w projekcie) naleŜy przesłać na adres biuro@mamzawod.pl lub/oraz wydrukować, 
podpisać i złoŜyć w wersji papierowej w Biurze Projektu we wskazanym terminie. 

4. Formularz rekrutacyjny składa się z trzech części. Prawidłowe wypełnienie formularza 
oznacza wypełnienie pustych pól w części I, II i III. 

5. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do 
samodzielnego wypełnienia formularza rekrutacyjnego. 

6. Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak równieŜ dokumenty aplikacyjne dostarczone                   
w sposób inny, niŜ wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów 
formalnych. Istnieje moŜliwość ponownego złoŜenia formularza w wymaganym terminie, 
zgodnie  z wymaganymi warunkami. 

7. Wybór uczestników projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą 
3 osoby reprezentujące Beneficjenta. 

8. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. 
9. W przypadku zgłoszenia się uczestników w liczbie większej niŜ 150 osób Komisja dokonuje 

oceny punktowej zgodnie z następującą punktacją: 
a) motywacja do udziału w projekcie (max. 15 pkt.), 
b) plan wykorzystania zdobytych w projekcie wiedzy i umiejętności (max. 15 pkt.). 
Do projektu zakwalifikowanych zostaje 150 osób wg liczby zdobytych punktów. 

10. W przypadku gdy liczba osób będzie mniejsza od 150, Komisja moŜe przeprowadzić nabór 
uzupełniający. 

 
IV. Ogłoszenie wyników 

1. Lista osób, które zakwalifikowały się do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszone w 
Biurze Projektu najpóźniej 16 stycznia 2010 r. 

2. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana 
wybranym kandydatom drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Osoby niezakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną wymienione na 
rankingowej liście rezerwowej tzn. wg liczby punktów (o ile będą wymagane), które 
otrzymały podczas procesu rekrutacji. 

4. Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa                     
w projekcie, złoŜony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu 
rekrutacji, doręcza się pisemne uzasadnienie w terminie 30 dni od dnia złoŜenia wniosku. 

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych 
kandydatów na jego miejsce moŜe zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

 
Część 2 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU 

 
I. Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Wsparcie w ramach projektu obejmuje dwa moduły szkoleniowe m.in. następujące elementy: 
a. pakiet szkoleń obejmujący zagadnienia dotyczące strony pracownika jak i pracodawcy, 
b. e-learning, 
c. konsultacje z doradcą zawodowym. 

2. Zajęcia będą odbywały się w szkołach uczestników projektu. 
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3. Realizacja I edycji Kursu Przedsiębiorczości rozpoczyna się 18 stycznia 2010 r. i trwa do końca 
czerwca 2010 r. 

 
INFORMACJE POZOSTAŁE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednio umowy 
o udzielenie wsparcia w ramach projektu (umowy o dofinansowanie projektu) 
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego 
regulaminu. 

 
 


