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REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

 „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji 

 w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” 

 

§1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji  w obszarze 

efektywności gospodarowania energią i zasobami”, UDA-RPPD.03.03.02-20-0003/20-00 jest realizowany 

przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w partnerstwie z Białostocką Fundacją 

Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2021 - 31.10.2023 roku na obszarze Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

4. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Lidera Projektu –  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 

ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 

15.30. 

5. Biuro Partnera projektu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8.  Biuro 

jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. 

6. Grupę docelową projektu stanowi: 

• 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,  

• 500 uczniów i słuchaczy ww. szkół, 

• 30 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach, 

7. Głównym celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF poprzez 

podniesienie kompetencji 500 uczniów i 30 nauczycieli z 14 szkół zawodowych i dostosowanie do potrzeb 

regionalnej i lokalnej gospodarki w obszarze gospodarowania energią i zasobami. 

8. Regulamin określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa uczniów i nauczycieli w projekcie „EcoCentrum 

Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji  w obszarze efektywności 

gospodarowania energią i zasobami”. 

9. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 

Charakter wsparcia realizowany w projekcie 

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do uczniów: 

1.  Doradztwo kompetencji 

500 uczniów skorzysta z doradztwa edukacyjnego w zakresie rozwoju kompetencji do pracy w formie 

Indywidualnego Planu Działania na rzecz ecoKompetencji (IPDecoK) tj. opracowania indywidualnej diagnozy 

oraz wieloletniego planu uzupełniania kompetencji w obszarze związanym z gospodarowaniem energią 

i zasobami  z uwzględnieniem Potrzeb Kompetencyjnych oraz związanych z nimi dodatkowych form 

edukacyjnych przewidzianych w projekcie takich jak staże, praktyki zawodowe oraz kursy specjalistyczne. 
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W efekcie doradztwa kompetencji uczeń otrzymuje informacje na temat indywidualnej luki kompetencyjnej 

oraz propozycje szkoleń uzupełniających i staży zawodowych. 

2. Staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach  

Miesięczne (150h/4 tygodni) staże dla 200 uczniów w przedsiębiorstwach z terenu województwa podlaskiego. 

W ramach stażu uczestnikom zapewnione będą m.in. badania lekarskie, ubezpieczenie stażystów, szkolenie 

BHP, ubiór roboczy, stypendium dla stażysty i refundacja wynagrodzenia dla opiekuna stażu oraz zwrot 

kosztów dojazdu i zakwaterowania dla stażysty. Oferowane w projekcie staże będą umożliwiać uzupełnianie 

zidentyfikowanych luk kompetencyjnych. 

3. Szkolenia specjalistyczne 

Realizacja szkoleń specjalistycznych dla 100 uczniów. Kursy specjalistyczne powinny umożliwić uzyskanie 

i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami. 

Szkolenia zakończą uzyskaniem certyfikatu (nabyciem kompetencji).  Szkolenia specjalistyczne zostaną 

uzupełnione przez 3 godzinne warsztaty z zakresu ochrony środowiska. 

4. Walidacja i certyfikacja kompetencji 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych uzyska 100 uczniów, chcących potwierdzić cząstkowe 

umiejętności/zadania zawodowe, które zdobyli i w trakcie staży, dodatkowych kursów, aby zwiększyć swoją 

atrakcyjność na rynku pracy. Po zakończeniu udziału w stażach, kursie uczeń przystąpi do egzaminu 

potwierdzającego nabyte kompetencje odpowiadające zdiagnozowanym lukom. 

5. Zajęcia dydaktyczne na uczelniach 

Organizacja 30 zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół zawodowych w laboratoriach/pomieszczeniach uczelni 

wyższych. Współpraca z uczelniami wpłynie na wyższą jakość kształcenia dostosowującą wiedzę uczniów do 

współczesnych wymagań. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich. 

6. Seminaria branżowe 

W trakcie trwania projektu zostaną zorganizowane 2 seminaria branżowe, na które zostaną zaproszeni 

uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych. Udział w seminariach umożliwi uczniom i nauczycielom poszerzenie 

wiedzy i kompetencji w zakresie kwestii dotyczących najnowszych rozwiązań i trendów technologicznych 

związanych z wykorzystaniem zielonej energii, prawnych uwarunkowań inwestycji w tym obszarze oraz 

poprawienia rentowności przez zamontowanie OZE. 

7. Projekty badawczo- wdrożeniowe 

Realizacja projektów badawczo - wdrożeniowych przez koła naukowe z udziałem młodzieży ze szkół 

zawodowych. Celem koła jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności w obszarze ekologii, ze 

szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem 

projektów wynalazczych, aktywizujących twórcze myślenie, edukację o charakterze badawczym, 

usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Zespoły 

projektowe otrzymają grant na realizację w wysokości 5000 zł każdy. Środki będą mogły być wykorzystane na 

m.in materiały, urządzenia, produkty potrzebne do realizacji projektu, specjalistyczne zajęcia wyjazdowe do 

nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjno-naukowych. Projekt będzie realizowany pod nadzorem 

opiekuna naukowego w formie koła naukowego w wymiarze 30 godzin. 

8. Lekcje pokazowe w laboratoriach ecoKompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami 

Zaplanowano przeprowadzenia 50 zajęć/lekcji pokazowych dla uczniów ze szkół kształcenia zawodowego 

w utworzonych w ramach projektu Laboratoriach ecoKompetencji BOF. Mają one na celu podniesienie 

kompetencji uczniów i nauczycieli m.in. w zakresie obsługi, diagnostyki źródeł OZE stosowanych w obiektach 

budowlanych w zakresie zbierania i obróbki danych w szczególności związanych ze stanem środowiska, a także 

w zakresie szacowania, przygotowania oraz wykorzystania zasobów naturalnych do produkcji energii. 
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W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do nauczyciel: 

1. Staże dla nauczycieli 

Organizacja 2-tygodniowych staży dla 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach na terenie 

całego kraju. Staże zawodowe 40h/os. realizowane w trakcie przerwy wakacyjnej oraz w dni wolne od nauki 

(np. sobota-niedziela lub ferie zimowe) lub po godzinach nauki w szkole. Staże będą miały na celu doskonalenie 

warsztatu pracy nauczycieli kształcenia zawodowego i dostosowania  go do najnowszych trendów i technologii 

w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami. W ramach stażu zapewnione będą m.in. 

badania lekarskie, ubezpieczenie stażystów, szkolenie BHP, ubiór roboczy, refundacja wynagrodzenia dla 

opiekuna stażu oraz zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia stażysty.  

2. Szkolenia i program doskonalenia zawodowego modernizatorów 

Wdrożenie programu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół zawodowych oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli 

kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki w obszarze związanym z gospodarowaniem 

energią i zasobami nastąpi poprzez szkolenia 20 modernizatorów w obszarze związanym z zarządzaniem 

energią np. rozwojem technologii redukujących ślad węglowy, wdrażaniem idei gospodarki obiegu 

zamkniętego, poprawą efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych, łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany. 

3. Wyjazdy studyjne 

Modernizatorzy (20 osób) wezmą udział w 4 wyjazdach studyjnych do firm, ośrodków naukowych w Polsce 

wdrażających innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarowania energią i zasobami. Przeszkoleni 

modernizatorzy będą zajmować się włączaniem treści związanych z  gospodarowania energią i zasobami  

w programy nauczania w szkołach objętych wsparciem. 

 

§ 3 

Beneficjenci projektu 

1. Projekt skierowany jest do: 

• 14 szkół prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), 

tj na obszarze gmin Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, 

Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Białystok lub Powiat Białostocki, tj. 

− Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, ul. 1000-lecia Państwa 
Polskiego 14 15-111 Białystok; 

− Zespół  Szkół Gastronomicznych w Białymstoku, ul. Knyszyńska 12 15 - 702 Białystok 

− Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, ul. Słonimska 
47/1 15-029 Białystok; 

− Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105 15-370 
Białystok 

− Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, 
ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok; 

− Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława 
Suchowolca 26 15-566 Białystok  

− Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w 
Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57 15 - 002 Białystok; 

− Zespół Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andresa w Białymstoku, ul. Stołeczna 15-879 
Białystok; 

− Zespół Szkół Zawodowych nr 2im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, 15-082 Białystok, ul. 
Świętojańska 1; 
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− Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk 
Fabryczny 40 15-741 Białystok; 

− Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28 15 - 703 Białystok; 

− Zespół Szkół Ogólnokształcących ¡Technicznych w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 
Białystok 

− Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 
18-100 Łapy 

− Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, ul. Sienkiewicza 7 Czarna Białostocka 16-020 
 

• 500 (171K, 329M) uczniów i słuchaczy ww. szkół,  

• 30 (21K, 9M) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli 

przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w ww. szkołach. 

 

2. W projekcie może wziąć udział osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

• Uczy się, pracuje lub zamieszkuje na terenie BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

• Jest osobą bierną zawodowo, ucząca się (uczeń) w jednej ze szkół wymienionych w § 3 ust.1,  

• Jest osobą pracującą (nauczyciel) zatrudnioną w jednej ze szkół wymienionych w § 3 ust.1. 
 

3. Definicje pojęć określonych w Karcie zgłoszeniowej: 

• Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i 

nie jest bezrobotna m.in. uczeń 

• Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną 

działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 

kształcenie się lub szkolenie. 

• Migrant, osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak 

Romowie) - Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub 

obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: 

białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 

Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez 

względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co 

najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski 

• Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań - bezdomność i wykluczenie 

mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 

ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 

mieszkaniowego: 

− bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach), 

− bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla 

kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, 

instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - 

specjalistyczne zakwaterowanie wspierane), 

− niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby 

zagrożone przemocą), 

− nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - 

lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
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Osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie 

te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach. 

• Osoba z niepełnosprawnościami - Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z 

odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia 

 

§ 4 

Rekrutacja do projektu 

 

1. Działania rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibie Lidera projektu – Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego, partnera - Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr oraz na terenie szkół objętych projektem. 

2. Rekrutacja trwa od 1 marca 2021 roku do 31 października 2023r. 

3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, uczestnicy będą zgłaszać się dobrowolnie i w jej wyniku do projektu 

zakwalifikowanych zostanie 500 uczniów oraz 30 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących spełniających kryteria uczestnictwa. 

Na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa. 

4. Rekrutacja uczniów będzie prowadzona spośród uczniów klas I, II, III, IV i V w sposób ciągły w trakcie realizacji 

projektu - informacja podczas lekcji wychowawczych, zebrań z rodzicami, ogłoszenia na szkolnej tablicy 

ogłoszeń; informacje o możliwości zgłaszania się do projektu będą upowszechniane publiczne za pomocą 

mediów i internetu. 

5. Zgłoszenia przyjmowane będą podczas ww. spotkań oraz pocztą, mailem, faxem i osobiście w Biurze projektu, 

w siedzibie Stowarzyszenia BOF ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15 – 232 Białystok lub biurze Partnera projektu 

Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8 w Białymstoku. 

6. W przypadku zgłoszeń drogą mailową i telefoniczną zgłoszenie traktowane będzie jako wiążące w momencie 

dostarczenia oryginału Karty zgłoszeniowej oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Biura 

Projektu lub biura Partnera Projektu. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów będzie skutkowało 

skreśleniem Kandydata/ki z listy zgłoszeniowej.  

7. W stanie zagrożenia epidemicznego dopuszcza się następującą formy przekazania Formularza 

Zgłoszeniowego i złożenia wymaganych oświadczeń woli przez uczestnika projektu: uczeń wysyła 

w wiadomości mail (z własnego konta mailowego) oświadczenie tożsame z treścią oświadczeń 

w papierowym Formularzu Zgłoszeniowym (w tym potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

i zgoda udział w projekcie oraz oświadczenie, że dane przesłane w załączniku są zgodne z prawdą) oraz dołącza 

do tej wiadomości w formie załącznika wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w edytowalnej wersji 

elektronicznej (ze wskazaniem w danych adresu mail, z którego wysyła wiadomość z oświadczeniem). 

W przypadku, gdy uczeń ma możliwość wydrukowania Formularza Zgłoszeniowego w domu dołącza skan lub 

zdjęcie wypełnionego i podpisanego własnoręcznym podpisem dokumentu. 

8. Karta zgłoszeniowa dostępna będzie w Biurze Projektu, w biurze Partnera Projektu oraz na stronie internetowej 

www.bof.org.pl i  www.bfkk.pl. 

9. Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bof.org.pl 

i  www.bfkk.pl. 

10. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem polityki równości płci i równości szans i niedyskryminacji. 

 

 

http://www.bfkk.pl/
http://www.bfkk.pl/
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§ 5 

Kwalifikacja uczestników do projektu 

 

1. Kwalifikacja uczestników do projektu będzie odbywała się na podstawie złożonych przez beneficjentów 

dokumentów rekrutacyjnych.  

2. O zakwalifikowaniu beneficjenta do projektu będą decydować następujące kryteria: 

• Poprawne i kompletne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej; 

• Kryteria zawarte w § 3 niniejszego regulaminu określające profil beneficjenta; 

• Rekomendacja nauczyciela np. wychowawcy, doradcy, pedagoga,  

• O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby zgłoszeń będą brane pod 

uwagę kryteria premiujące: priorytet.: kobieta 2 pkt, uczniowie kl. III i IV – 3 pkt, z kl. II – 2 pkt, kl. I – 1 pkt, 

miejsce zamieszkania: wieś - 2 pkt. oraz kryteria rekrutacji  odpowiadające będą poszczególnym formom 

wsparcia: 

− Doradztwo -  rekrutacja osób prowadzona będzie we współpracy z dyrektorami szkół, szkolnymi 

doradcami kariery.  

− Szkolenia - kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć, szkoleń, w przypadku większej liczby zgłoszeń 

- rekomendacja nauczyciela/pedagoga/doradcy. 

− Staże - w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy nie realizują kształcenia 

praktycznego u pracodawców oraz uczniowie. najstarszych klas IV i III. W przypadku nauczycieli 

rekomendacja dyrekcji, motywacja , stopień awansu zawodowego-dyplomowany-3 pkt, mianowany-2 

pkt, kontraktowy 1 pkt. 

− Certyfikacja - do egzaminów przystąpią w pierwszej kolejności uczniowie, którzy wezmą udział 

w stażach.  

− Szkolenia dla nauczycieli - rekomendacja dyrekcji, motywacja , stopień awansu zawod.-dyplomowany-

3 pkt, mianowany-2 pkt, kontraktowy I pkt. 

− Zajęcia na uczelniach i w laboratoriach -  kierunek kształcenia zgodny z tematyką zajęć, rekomendacja 

nauczyciela. 

3. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy zakładaną liczbę utworzone 

zostaną listy rezerwowe według ww. kryteriów. Osoby te będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z list 

podstawowych. Podstawą kwalifikowania z list rezerwowych będzie ten sam status osób.  

4. Zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną i e-mail będą wpisywane na listę i będą traktowane na równi ze 

zgłoszeniami złożonymi w wersji papierowej z zachowaniem zasad § 4 ust.6 niniejszego regulaminu. 

5. Kryteria rekrutacyjne realizować będą politykę równości płci i równości szans i niedyskryminacji. 

6. W przypadku uczestnictwa w projekcie osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty rekrutacyjne oraz deklaracje 

udziału w projekcie podpisane powinny być przez rodzica osoby niepełnoletniej lub jej opiekuna prawnego. 

Rodzic lub opiekun prawny podpisując ww. dokumenty wyraża zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej 

w projekcie. 

 

§ 6 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Osoba przystępująca do projektu, która złożyła poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, ma obowiązek 

uczestniczenia w wybranych formach wsparciach.  

2. Warunkiem udziału w stażach u przedsiębiorców oraz kursach i szkoleniach jest skorzystanie z doradztwa 

kompetencji. 
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3. Dla uczestników projektu (uczniów) przewidziane są następujące formy wsparcia:  

• 3-godz. indywidualne spotkania z doradcą kompetencji w celu zbadania luki kompetencyjnej, 

• 3-godz. zajęcia ecoWychowania, 

• 150-godz./4 tygodniowy (w trakcie wakacji) staż zawodowy w przedsiębiorstwie, 

• szkolenia umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji, kompetencji lub uprawnień, 

• egzaminy umożliwiające potwierdzenia nabytych podczas staży zawodowych kompetencji,  

• 30 godz. zajęcia w ramach realizacji kół naukowych/projektów badawczo – wdrożeniowych, 

• 6-godz. zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych, 

• 2-godz. zajęcia w laboratoriach ecoKompetencji. 

4. Dla uczestników projektu (nauczycieli) przewidziane są następujące formy wsparcia:  

• szkolenia dla 20 nauczycieli szkół zawodowych oraz instruktorów nauki zawodu w obszarze gospodarowania 

energią i zasobami. Dobór tematyki szkoleń będzie w szczególności podyktowany potrzebami wynikającymi 

z modernizacji programów nauczania oraz zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych firm BOF 

w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami, 

• 4 wyjazdy studyjne do firm, ośrodków naukowych w Polsce wdrażających innowacyjne rozwiązania 

w obszarze gospodarowania energią i zasobami, 

• 40-godz./2 tygodniowy staż w przedsiębiorstwie. 

5. Formy wsparcia szczegółowo zostały opisane w § 2.  

6. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: 

• wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, 

• bezpłatnego udziału w projekcie, w tym m.in.: bezpłatnych noclegów, wyżywienia, transportu 

i ubezpieczenia, szkolenia bhp, odzieży ochronnej oraz innych aspektów związanych z realizacją staży 

zawodowych. 

7. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: 

• zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu, 

• regularnego uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem - 

udział w usługach zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy, 

• potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe 

złożenie własnoręcznie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach (np. dzienniki staży), 

• bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział 

w projekcie, w tym poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w formie 

pisemnej), 

• wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektu. 

 

§ 7 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie 

oświadczenia przez uczestnika projektu w formie pisemnej lub ustnej pracownikowi Lidera lub Partnera. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

wyłącznie w przypadku, gdy: 

• rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w danej 

formie wsparcia – preferowana forma pisemna, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji, 
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• rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia została zgłoszona 

do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność 

rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi (np. 

choroba, inne istotne powody zaakceptowane przez Koordynatora). Należy podać powody rezygnacji oraz 

przedłożyć zaświadczenie, inny dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie, itp.) lub 

stosowne oświadczenie. 

3. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku naruszenia przez 

niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego słuchacza, pracodawcy lub pracownika biura projektu, udowodnionego aktu 

kradzieży lub wandalizmu. 

4. Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadku braku kontaktu 

z Uczestnikiem przez okres ponad dwóch tygodni na podany w Karcie zgłoszeniowej nr telefonu lub adres e-

mail. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu. 

2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa 

Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Biuro Projektu: 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15 - 322 Białystok 
tel./fax (85) 661 15 38 
e-mail: k.poskrobko@bof.org.pl 

Biuro Partnera Projektu: 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr 

ul. Spółdzielcza 8; 15-441 Białystok 

Tel. (85) 653 77 00; Fax. (85) 732 95 05 

e-mail: jzynel@bfkk.pl 


