Regulamin projektu
Każdy może zostać naukowcem 2
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Projekt – projekt pn.: Każdy może zostać naukowcem 2 o numerze POWR.03.01.00-T005/18
realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Regionalnym Centrum
Naukowo – Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Uniwersytet– Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dalej UJK w Kielcach, będący Wnioskodawcą
projektu pn.: „Każdy może zostać naukowcem 2”.
Partner – Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu koło Chęcin, dalej RCNT, będący
Partnerem projektu pn.: „Każdy może zostać naukowcem 2”.
Kandydat – wychowanek/ka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW)/ Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapeutycznego (MOS), którzy złożyli wypełniony Formularz zgłoszeniowy do udziału w Projekcie.
Uczestnik Projektu – wychowanek/wychowanka MOW/MOS zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie.
Biuro Projektu - pomieszczenie zlokalizowane w budynkach:
1) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - przy ul. Świętokrzyska 15G,
25-406 Kielce, pokój C424
2) Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin – Podzamcze 45,
26-060 Chęciny, Budynek Biobanku, pokój nr 3/13
Kierownik projektu – osoba wyznaczona przez Rektora UJK do kierowania zespołem zarządzającym
projektem.
Opiekun ucznia – osoba z wykształceniem resocjalizacyjnym wyznaczona przez Dyrektora MOW/MOS
do opieki nad UP, monitorująca i nadzorująca zachowanie wychowanka/ki w miejscu realizacji zajęć.
Podstrony internetowe Projektu – podstrona internetowa głównej witryny Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach o adresie: www.ujk.edu.pl, zakładka „projekty unijne” oraz podstrona
internetowa głównej witryny Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego www.rcnt.pl, zakładka
„projekty”.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
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Niniejszy Regulamin określa cele i przedmiot Projektu w zakresie wsparcia wychowanków/ek
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych / Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych, zasady
rekrutacji oraz zasady organizacji wsparcia w podziale na trzy moduły: rozbudzenie ciekawości poznawczej
uczniów poprzez zajęcia matematyczno - przyrodnicze (warsztaty na UJK, w zlewni badawczej SM UJK
Święty Krzyż oraz w RCNT), promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów (zajęcia oraz wizyta
studyjna w RCNT) i kształtowanie umiejętności uczenia się (zajęcia na UJK oraz wizyta studyjna w Centrum
Nauki).
Wsparcie udzielane Uczestnikom w ramach Projektu jest nieodpłatne, finansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prowadzone zgodnie z zasadą równości
szans i niedyskryminacji.
Termin realizacji Projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego
wyrażenia zgody na akceptację jego postanowień, co potwierdzają złożeniem podpisu w dokumentacji
rekrutacyjnej.

POWER
2014–2020

Każdy może zostać naukowcem 2

§3
CELE I PRZEDMIOT PROJEKTU
Celem Projektu jest opracowanie w ramach III misji uczelni programów kształcenia oraz realizacja działań
dydaktycznych dla 96 uczniów/uczennic przebywających w MOW / MOS w zakresie umiejętności
przyrodniczych, umiejętności kształcenia się oraz przedsiębiorczości poprzez rozbudzenie ich ciekawości
poznawczej, propagowanie kultury przedsiębiorczości, a także stworzenie warunków do przeprowadzenia
zajęć edukacyjnych poza placówką wychowawczą. Cel główny projektu zostanie osiągnięty do 30.06.2020 r.
2. Przedmiotem Projektu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są:
1) warsztaty matematyczno – przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentów:
a) warsztaty pn. Świet(l)ne eksperymenty (4 h x 8 grup szkoleniowych);
b) warsztaty pn. Przez żołądek do serca (4 h x 8 grup szkoleniowych);
c) warsztaty pn. Tajemniczy świat bryłki gleby (4 h x 8 grup szkoleniowych);
d) warsztaty pn. Zadbaj o klimat (4 h x 8 grup szkoleniowych);
2) zajęcia z kształtowania umiejętności uczenia się (6 h x 3 spotkania x 8 grup szkoleniowych);
3. Przedmiotem projektu w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym :
1) warsztaty matematyczno – przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentów:
a) warsztaty pn. Świet(l)ne eksperymenty (4 h x 8 grup szkoleniowych);
b) warsztaty pn. Przez żołądek do serca (4 h x 8 grup szkoleniowych);
c) warsztaty pn. Tajemniczy świat bryłki gleby (4 h x 8 grup szkoleniowych);
d) warsztaty pn. Zadbaj o klimat (4 h x 8 grup szkoleniowych);
2) zajęcia z promowania podstaw przedsiębiorczości wśród uczniów (6 h x 4 spotkania x 8 grup
szkoleniowych):
3) wizyta studyjna na terenach inwestycyjnych Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego
w ramach zajęć z promowania przedsiębiorczości
4) wizyta studyjna w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w ramach zajęć z umiejętności kształcenia się.
1.

§4
ZASADY REKRUTACJI
1.
2.
3.

4.

Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób
niepełnosprawnych.
Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny i będzie prowadzona na terenie danego MOW / MOS
w których Dyrekcja zgodzi się na udział w projekcie.
Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowani wychowankowie MOW / MOS, którzy spełniają
wymogi formalne uczestnictwa w projekcie oraz złożenie formularza i oświadczenia przystąpienia do
projektu podpisanego przez uczestnika projektu oraz przez rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna
faktycznego.
Etapy rekrutacji:
1) Powiadomienie drogą telefoniczną/ mailową dyrekcji MOW / MOS o możliwości udziału w projekcie
Ośrodków nad którymi sprawują pieczę.
2) Akcja informacyjna prowadzona wśród wychowanków/ek MOW / MOS o możliwości udziału w
projekcie: spotkania informacyjne, podstrona projektu, Facebook.
3) Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do wychowawcy grupy w MOW
/ MOS Formularza zgłoszeniowego z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi
spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.
4) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) będzie można pobrać bezpośrednio u wychowawcy grupy
MOW / MOS, od dyrekcji MOW / MOS lub z pod strony projektu.
3) Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do projektu w Biurze Projektu: Uniwersytet Jana
Kochanowskiego
w
Kielcach
przy
ul.
Świętokrzyska
15G,
25-406 Kielce, pokój C424 oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu koło
Chęcin – Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, Budynek Biobanku, pokój nr 3/13
4) Rekrutacja prowadzona będzie przez komisję powołaną przez Dziekana Wydziału. W skład Komisji
wejdzie min. 2 osoby: 1 osoba z UJK i 1 osoba z RCN-T. Komisja sprawdzi pod względem formalnym
zgłoszenia, dokona punktowej oceny kryteriów merytorycznych i sporządzi listę rankingową wraz ze
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wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wyniki rekrutacji zostaną
udokumentowane protokołem.
5) O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni poprzez wychowawców w grupach MOW /
MOS.
6) Kandydaci niezakwalifikowani do projektu będą mogli złożyć odwołania w formie pisemnej do Komisji
Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia o wynikach
rekrutacji.
7) W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na wypadek rezygnacji z
uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie utworzona lista
rezerwowa.
8) Wnioskodawca nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym wychowankom
MOW/MOS.
9) Terminy rekrutacji styczeń – marzec 2019r. W razie potrzeby rekrutacja zostanie przedłużona lub
wznowiona w dalszej części projektu.
Kryteria formalne rekrutacji:
1) Status wychowanka/ki MOW / MOS potwierdzony podpisem dyrektora Ośrodka w którym ów
wychowanek / wychowanka przebywa.
2) Wiek 6 – 18 lat
3) Zamieszkanie województwo świętokrzyskie (przebywanie w Ośrodku położonym na terenie woj.
świętokrzyskiego)
Kryteria punktowe rekrutacji
1) Kandydat na uczestnika projektu będzie miał możliwość zaznaczenia w formularzu zgłoszeniowym,
iż dotyczą go przesłanki wymienione w art. 7 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej np.
ubóstwo, sieroctwo, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania itp. W przypadku zaznaczenia
którejś z nich kandydat otrzyma dodatkowe 10 pkt. podczas rekrutacji
2) Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności otrzyma podczas rekrutacji dodatkowe 5 pkt.
Po zakończonym procesie rekrutacji Wnioskodawca utworzy 8 grup szkoleniowych składających
się z 12 osób.
Rekrutacja wraz z listami rankingowymi będzie tworzona w obrębie jednej placówki.
§5
ORGANIZACJA WSPARCIA

1. Organizacja wsparcia w projekcie będzie organizowana w ramach trzech modułów:
1) Zajęcia matematyczno-przyrodnicze oparte na metodzie eksperymentu realizowane w miesiącach
marzec - czerwiec 2019 r, w tym:
a) Warsztaty w UJK Kielce pn. Świet(l)ne eksperymenty (4h), Przez żołądek do serca (4h).
b) Warsztaty w Stacji Badawczej UJK Święty Krzyż pn. Zadbaj o klimat (4h) i Tajemniczy świat bryłki
gleby (4h).
c) Warsztaty w Centrum Nauki Leonardo da Vinci pn. Zadbaj o klimat (4h), Tajemniczy świat bryłki
gleby (4h), Świet(l)ne eksperymenty (4h), Przez żołądek do serca (4h)
2) Zajęcia z promowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów realizowane w miesiącach styczeńczerwiec 2020, w tym:
a) Warsztaty z przedsiębiorczości (4spotkania x 6h)
b) Wizyta studyjna w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym. Podczas wizyty Uczestnik
projektu zwiedzi m.in. Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe, tereny inwestycyjne, a także Biobank
Świętokrzyski.
3) Zajęcia w zakresie kształtowania umiejętności uczenia się realizowane w miesiącach lipiec- grudzień
2019 w tym:
a) Zajęcia z kształtowania umiejętności uczenia się (3 spotkania x 6h)
b) Wizytę studyjną w Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Podczas wizyty uczestnik dowie się jak uczyć się
poprzez zabawę oraz zwiedzi m.in. wystawę pn. Człowiek trybik w maszynie przyrody.
2. Liczba uczestników : 96 wychowanków MOW / MOS (ok 12 osób x 8 grup szkoleniowych)
3. Każdy Uczestnik wymienionych w § 5 ust.1 obowiązkowo musi poddać się dwukrotnie badaniu kompetencji
kluczowych: po zakwalifikowaniu do projektu oraz po zakończeniu ostatniej formy wsparcia w ramach
modułu.
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4. Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony transport z MOW / MOS do miejsca realizacji zajęć oraz
z powrotem do miejsca zamieszkania (MOW / MOS).
5. Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną podczas zajęć opiekę osoby z wykształceniem resocjalizacyjnym
(opiekun z MOW/MOS).
6. Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony podczas przerwy w zajęciach poczęstunek (w przypadku 4 h
zajęć) lub obiad/lunch (w przypadku zajęć trwających więcej niż 6 h).
7. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu:
1) Uczestnik Projektu zajęć ma prawo do:
a) udziału w poszczególnych formach wsparcia zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu,
b) rezygnacji z udziału w Projekcie w wyjątkowych sytuacja losowych. Wymagane jest wówczas
złożenie przez Uczestnika Projektu oświadczenia o rezygnacji z podaniem przyczyny. W
przypadku braku złożenia zgłoszenia o rezygnacji decyzję o przerwaniu wsparcia w Projekcie
podejmuje Kierownik projektu po analizie obecności na poszczególnych zajęciach w
uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia oraz dyrekcją Ośrodka z którego pochodzi uczestnik. Od
decyzji Kierownika projektu nie przysługuje odwołanie.
2) Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a) wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2) wraz z Oświadczeniem
uczestnika (załącznik nr 3),
b) stosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu,
c) stosowanie się do wewnętrznego Regulaminu jednostek w których odbywają się zajęcia
tj. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci,
d) przestrzegania ustalonego rozkładu zajęć,
e) pisemnego potwierdzania obecności na zajęciach,
f) poddania się badaniu kompetencji kluczowych po zakwalifikowaniu do Projektu oraz po
zakończeniu ostatniej formy wsparcia
8. W przypadku wydania przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą lub inny organ sprawujący
kontrolę w zakresie wydatkowania funduszy unijnych ostatecznej decyzji podważającej zasadność
wydatkowania przez Wnioskodawcę środków przeznaczonych na realizację programu ponoszącego
kompetencje albo w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez Wnioskodawcę
w szczególności w przypadku:
1) naruszenia warunków Regulaminu Projektu przez Uczestnika Projektu,
2) podania przez Uczestnika Projektu danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
3) przerwania wsparcia przez Uczestnika Projektu nie spowodowanego ważnymi przyczynami,
Uczestnik Projektu, którego działanie lub zaniechanie stanowiło podstawę do żądania zwrotu lub
poniesienia dodatkowych kosztów może zostać zobowiązany do zwrotu na rzecz Wnioskodawcy
wszelkich poniesionych przez niego kosztów związanych z realizacją Projektu.
9. Zwrot środków winien nastąpić w terminie 14 dni od wezwania wystosowanego do Strony zobowiązanej
do zwrotu środków.
§6
Postanowienia końcowe
Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Projektu.
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