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Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w Projekcie  
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
(Konsultacje jako IDI) 

 
§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Projekt „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca aktywizację edukacyjną i zawodową 

młodzieży NEET”, („Projekt”) jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 – Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca 

ponadnarodowa, na podstawie umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0029/18-00 z dnia 18.12.2018 r., o 

dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Centrum Projektów Europejskich w Warszawie. 

2. Celem projektu w okresie 32 m-cy wytworzenie, a następnie przetestowanie, modyfikacja w 

ponadnarodowym konsorcjum publiczno- prywatnym nowych narzędzi wspierających proces aktywizacji oraz 

rozwój kompetencji społecznych przydatnych m.in. na rynku pracy wśród polskiej młodzieży NEET i ich 

wdrożenie przez minimum 16 podmiotów działających na rzecz NEET na terytorium całego kraju 

3. Projekt realizowany jest przez Beneficjenta – BD Center sp. z o.o. w partnerstwie z: Uniwersytetem 

Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Kaakkois – Suomen Ammattikorkeakoulu 

4. Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca 

aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET” („Regulamin”) określa kryteria i zasady uczestnictwa w 

Projekcie, prawa i obowiązki Uczestników/czek Projektu (Beneficjentów Ostatecznych) oraz zasady organizacji 

przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia. 

5. Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2019 r. – 31.08.2021 r. 

6. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie posiada lokalne Biuro Projektu pod 

adresem: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 51.  

7. Lokalne Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Lokalne Biuro 

Projektu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz windę). 

§ 2 
UCZESTNICY PROJEKTU (Konsultacje jako IDI) 

Uczestnikiem/czką projektu może zostać:  

Osoba wieku 18+, działająca  z młodzieżą (np. wolontariusze i/lub osoby pracujące i/lub samo zatrudnione), w 

tym NEET i różnych podmiotach (publicznych, prywatnych, NGO, grupach wsparcia kołach i innych) w tym 

potencjalni NEET Mentorzy, którzy w działaniach na rzecz młodzieży NEET, będą mogli skorzystać z produktów 

wytworzonych w projekcie. 

§ 3 
CHARAKTER WSPARCIA 

Uczestnicy/czki projektu wezmą udział w Konsultacjach jako IDI. Testowanie zostanie przeprowadzone przez 

moderatora z łącznie 35 Użytkownikami z województwa małopolskiego. Użytkownicy na konsultacjach będą 

testować wytworzone produkty w ramach projektu, badanie  przeprowadzone zostanie w sposób indywidualny 

jako Tele IDI/IDI. Konsultacje mają na celu poznanie opinii użytkowników na temat wytworzonych narzędzi. 

Użytkownik zapoznaje się we własnym zakresie z produktami projektu, a następnie w rozmowie telefonicznej 

badany udziela odpowiedzi na zadane przez moderatora pytania. Za udział w konsultacjach przysługiwać będzie 

dla Uczestników/czek Projektu gratyfikacja za poświęcony czas w wysokości 400,00 zł wraz ze świadczeniami na 

rzecz ZUS oraz świadczeniami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§ 4 

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW I REZYGNACJA Z UDZIAŁU 

1. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników/czek w następujących 

przypadkach:  
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a) naruszenia przez Uczestnika/czkę Projektu postanowień Regulaminu,  

b) niespełniania warunków udziału w Projekcie,  

c) podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.  

2. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić tylko w sytuacjach niezależnych od Uczestnika/czki Projektu, 

których nie udało się przewidzieć w chwili składania dokumentów rekrutacyjnych wynikających z ważnych 

(losowych) przyczyn, z przyczyn natury zdrowotnej uniemożliwiającej udział w konsultacjach.  

3. W przypadkach o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Uczestnik/czka przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma 

gratyfikacji za poświęcony czas, a na miejsce Uczestnika/czki zostanie zrekrutowana kolejna osoba do udziału w 

konsultacjach jako FOCUS. 

4. W sytuacji  wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Uczestnikowi/czce nie przysługują 

jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do niezwłocznego 

powiadomienia Organizatora o swojej decyzji, tj. złożenia pisemnej rezygnacji, z podaniem powodu wycofania 

się z Projektu. 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres trwania realizacji Projektu.  

2. Regulamin uczestnictwa w Projekcie obowiązuje od dnia ogłoszenia.  

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy 

prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach.  

5. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Organizator zobowiązuje się do rzetelnej organizacji wszystkich form wsparcia przewidzianych w ramach 

Projektu i do stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad realizacją Projektu.  

7. Regulamin jest dostępny w biurze projektu „Mentoring NEETs. Innowacyjna forma doradztwa wspierająca 

aktywizację edukacyjną i zawodową młodzieży NEET”, oraz na stronie internetowej: 

https://projekty.up.krakow.pl/projekty-realizowane/mentoring-neets/ 

 

Zatwierdzono dnia: 14.10.2019 r.  

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu i akceptuję warunki uczestnictwa w projekcie. 
 
 
 

Kraków, dn. …………………………….    ……………………………………………………….. 
        Czytelny podpis 


