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REGULAMIN PROJEKTU  

„Doskonalenie zawodowe w zakresie zintegrowanego zarządzania europejskimi 

projektami w sztukach wizualnych, przemysłach kreatywnych i inżynierii materiałowej 

odpowiadających na potrzeby regionalnego rynku pracy” 

nr 2012-1-PL1-LEO03-27841 

 

 

I.INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Projekt „Doskonalenie zawodowe w zakresie zintegrowanego zarządzania europejskimi 

projektami w sztukach wizualnych, przemysłach kreatywnych i inżynierii materiałowej 

odpowiadających na potrzeby regionalnego rynku pracy” nr 2012-1-PL1-LEO03-27841, 

realizowany jest w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego komponentem 

Programu „Uczenie się przez całe życie”, wdrażanego przez Fundację Rozwoju Systemów 

Edukacji będącą Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.  

2. Przedmiotem regulaminu jest sprecyzowanie ogólnych warunków uczestnictwa  

w projekcie, procedur rekrutacji, zasad organizacji działań oraz praw i obowiązków 

uczestników projektu oraz Organizatora projektu w zakresie, w jakim nie są określone w 

przepisach wskazanych w punkcie I.3. 

3. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących 

Programu Leonardo da Vinci będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe 

życie”, dokumentacji konkursowej, wniosku o dofinansowanie, umowy o 

dofinansowanie projektu „Doskonalenie zawodowe w zakresie zintegrowanego 

zarządzania europejskimi projektami w sztukach wizualnych, przemysłach kreatywnych i 

inżynierii materiałowej odpowiadających na potrzeby regionalnego rynku pracy” nr 

2012-1-PL1-LEO03-27841. 

4. Realizatorem projektu jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski z 

siedzibą w Tarnowie Rynek 4.  

5. Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zintegrowanego zarządzania 

europejskimi projektami w sztukach wizualnych, przemysłach kreatywnych i inżynierii 

materiałowej odpowiadających na potrzeby regionalnego rynku pracy. 

Cel będzie realizowany poprzez: 

• poprawienie znajomości, umiejętności i podejścia do efektywności funkcji, procesów i 

procedury w organizacjach; 

• rozwój umiejętności zarządczych w zakresie zarządzania projektami, podejścia, 

kontaktów międzynarodowych oraz kompetencji na pograniczu sztuki w tym sztuk 

wizualnych i performatywnych, audio-video, sztuki stosowanej, designu, produkcji, 

zarządzania projektami, organizacji eventów, finansowania i promocji sztuki;  

•  nawiązanie i rozwój kontaktów z artystami w celu zapoznania się z systemem 

wsparcia i promocji dla zarówno dla działań i aktywności artystycznej, designu, 

wykorzystania nowych technologii  i materiałów. 

6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r. 
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7. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

8. W projekcie biorą udział partnerzy zagraniczni: 

•••• Artes Applied Research into Training and education Systems (Włochy) 

•••• Croquis Asociation Europeenne des arts et des lettres (Francja) 

•••• Queen’s  University  of Belfast School of Mechanical and Aerospace Engineering 

(Wielka Brytania) 

•••• Technische Universitat Dresden Institut fur Leichbau und Kunststofftechnik-ILK 

(Niemcy). 

9. Projekt jest realizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski we 

współpracy z krajowymi instytucjami: 

• Instytutem Odlewnictwa w Krakowie 

• Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie 

• Urzędem Miasta Tarnowa 

10. W ramach projektu zostanie zrealizowany: 

• nabór uczestników wyjazdów związanych z wymianą doświadczeń osób 

odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe do instytucji wskazanych w 

punkcie I.8 Regulaminu 

• przygotowanie pedagogiczno - językowo – kulturowe osób wyjeżdżających 

• realizacja wyjazdów związanych z wymianą doświadczeń osób odpowiedzialnych za 

kształcenie i szkolenie zawodowe  

• upowszechnianie wyników wyjazdów 

11. W wyjazdach będzie uczestniczyć 30 osób, podzielonych na grupy. 

12. W ramach projektu odbędzie się 7 wyjazdów do partnerów zagranicznych. 

13. Ilość i liczebność grup wyjeżdzających: 

• Artes Applied Research into Training and education Systems (Włochy) – 2 grupy, 

kazda licząca 5 osób; łącznie 10 osób. 

• Croquis Asociation Europeenne des arts et des lettres (Francja) – 3 grupy, każda 

licząca 6 osób; łącznie 18 osób. 

• Queen’s  University  of Belfast School of Mechanical and Aerospace Engineering 

(Wielka Brytania) – 1 grupa, liczaca 1 osobę; łącznie 1 osoba. 

• Technische Universitat Dresden Institut fur Leichbau und Kunststofftechnik-ILK 

(Niemcy) – 1 grupa, licząca 1 osobę; łącznie 1 osoba. 

14. Wyjazdy odbędą się w II I III kwartale 2013 roku. 

 

II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. W projekcie uczestniczyć mogą: 

• kadra zarządzającą organizacjami prowadzących aktywną działalność w obszarze 

przemysłów kreatywnych, kultury i sztuki;  

• osoby zarządzające projektami z obszaru przemysłów kreatywnych, kultury i sztuki,  

• osoby pracujące przy realizacji projektów z obszaru przemysłów kreatywnych, kultury 

i sztuki; 
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• artyści realizujących bądź przygotowujący własne projekty, które wpisywać się będą 

w główne założenia podane we wniosku. 

Przynależność do grupy docelowej weryfikowana jest na podstawie oświadczenia składanego 

przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu. 

2. Żadna z osób uczestniczących w projekcie nie mogła brać dotychczas udziału w projekcie 

IVT/PLM/VETPRO  w ramach w konkursów 2007 - 2012. 

3. Zasady rekrutacji projektu zgodne są z polityką równych szans. 

4. Przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 

udziału w projekcie. 
 

 

III. PROCEDURA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Rekrutacja na wyjazdy do Croquis Asociation Europeenne des arts et des lettres 

(Francja) oraz Artes Applied Research into Training and education Systems (Włochy)  

będzie prowadzona w sposób otwarty.  

2. Rekrutacja na wyjazdy do Queen’s  University  of Belfast School of Mechanical and 

Aerospace Engineering (Wielka Brytania) oraz Technische Universitat Dresden Institut 

fur Leichbau und Kunststofftechnik-ILK (Niemcy) będzie zamknięta. Do udziału w 

wyjazdach do w/w instytucji będą mogły się ubiegać tylko osoby z Instytutu 

Odlewnictwa w Krakowie. 

3. Rekrutacja uczestników przebiegać będzie dwuetapowo. 

4. W skład komisji rekrutacyjnej wejdą: przedstawiciel Związku Polskich Artystów 

Plastyków Okręg Tarnowski, przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Tarnowie, przedstawiciel Instytut Odlewnictwa w Krakowie, przedstawiciel Urzędu 

Miasta Tarnowa i menager projektu. Skład komisji rekrutacyjnej może zostać 

rozszerzony o dodatkowe osoby. 

5. Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów: 

5.1. Zgłoszenie do udziału w projekcie polega na przekazaniu życiorysu (wzór w 

załączeniu) oraz formularza zgłoszeniowego – wzór dostępny wraz informacją o 

rekrutacji na stronie internetowej Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski 

(zgłoszenia można dostarczać osobiście do siedziby Związku Polskich Artystów Plastyków 

Okręg Tarnowski – Tarnów Rynek 4, mailowo zpap.tarnow@gmail.com lub pocztą 

tradycyjną na adres Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski – 33-100 

Tarnów Rynek 4). 

5.2. Termin końcowy nadsyłania zgłoszeń zostanie ogłoszony na stronie internetowej 

Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski. Zgłoszenia, które wpłyną po 

terminie nie będą rozpatrywane (wyjątkiem może być sytuacja otrzymania liczby 

zgłoszeń mniejszej niż liczba dostępnych miejsc w projekcie-nabór może zostać 

przedłużony). 

5.3. Kryteria oceny formalnej dokonywanej przez Komisję rekrutacyjną: 

a. zgodność zgłoszenia z grupą docelową projektu 

b. nadesłanie zgłoszenia w terminie rekrutacji 

c. wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie do niego życiorysu 
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5.4. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowane 

telefonicznie lub mailowo o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną. 

6. Rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. 

6.1. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną wyznaczone po ocenie złożonych 

dokumentów tak, aby zapewnić możliwość udziału wszystkim zakwalifikowanym 

kandydatom. W sytuacji, gdy kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu, 

powinien poinformować Organizatorów i dążyć do wyznaczenia odpowiedniego dla obu 

stron terminu lub poinformować o rezygnacji z dalszego udziału w rekrutacji.  

6.2 Dopuszcza się zorganizowanie wspólnego spotkania rekrutacyjnego dla kandydatów 

w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie równa ilości dostępnych miejsc w projekcie. 

6.3 Kryteria oceny merytorycznej kandydata: 

• kompetencje merytoryczne kandydata (1/3 oceny) 

• kompetencje językowe kandydata (1/3 oceny) 

• perspektywa wykorzystania zgormadzonej wiedzy i umiejętności przez kandydata 

(1/3 oceny).  

7. Osoby biorące udział w naborze zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji 

telefonicznie lub mailowo. 

8. Z każdą osobą zakwalifikowaną do wyjazdów zostanie podpisana umowa. 

 

 

IV. ZASADY ORGANIZACJI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

1. Jedyną formą wsparcia dla uczestników będzie możliwość udziału w wyjazdach do 

partnerów wskazanych w punkcie I.8 Regulaminu.  

2. Działania realizowane są zgodnie z harmonogramem projektu. 

3. Program i szczegółowy harmonogram wyjazdów ustalany jest z uczestnikami na 

etapie rekrutacji do projektu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. 

Uczestnicy projektu będą o powyższych zmianach informowani i każdorazowo 

zostanie im przekazana ta informacja telefonicznie lub mailowo.  

5. Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do: 

• udziału w przygotowaniu pedagogiczno – językowo – kulturowym (przed 

wyjazdem) 

• analizy wybranego najlepszego przypadku, z którym uczestnik zapoznał się 

podczas wymiany 

• indywidualnych raportów pisemnych  

• udziału w przygotowaniu raportu grupowego podsumowującego pobyt każdej 

grupy na wyjeździe. 

• opracowaniu koncepcji autorskiego projektu wykorzystującego i integrującego 

umiejętności wykorzystane w trakcie wymiany 

6. Uczestnicy projektu biorący udział w przygotowanie pedagogiczno - językowo – 

kulturowe, otrzymują bezpłatne materiały edukacyjne.  

7. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przekazywanie mu informacji drogą telefoniczną 

lub elektroniczną (e -mail). 
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8. Przygotowanie pedagogiczno - językowo – kulturowe zostanie przeprowadzone w II 

kwartale 2013, przed wyjazdem na wymianę doświadczeń. 

9. Koszty dojazdu na rozmowy rekrutacyjne, przygotowanie pedagogiczno - językowo – 

kulturowe nie będą zwracane. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA WE WSPARCIU W RAMACH PROJEKTU 

 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  

a. potwierdzania obecności we wszystkich zajęciach odbywających się w ramach 

projektu oraz na wyjazdach własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście 

obecności, co potwierdza udział we wsparciu, 

b. potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru materiałów edukacyjnych, 

c. udziału w ewaluacji projektu w formie: wypełniania ankiet związanych z 

ewaluacją projektu.  

2. W ramach poszczególnych działań określany jest ich szczegółowy program, który 

obejmować może różne formy wsparcia i dodatkowe zobowiązania uczestników  

(np. opracowanie indywidualnych raportów pisemnych).  

3. Nabycie umiejętności przez uczestników zostanie potwierdzone poprzez wystawienie 

Europass Mobilności. Warunkiem uzyskania Europass Mobilności będzie spełnienie 

warunków określnych w punkcie IV.5. 

4. Rezygnacja z udziału w projekcie może nastąpić w związku ze zdarzeniami 

niezależnymi od uczestnika projektu, których nie dało się przewidzieć w chwili 

składania dokumentów rejestracyjnych, wynikającymi z: działania siły wyższej, 

ważnych przyczyn osobistych (losowych), przyczyn natury zdrowotnej 

uniemożliwiających dalsze korzystanie ze wsparcia przewidzianego w projekcie. 

5. Uczestnik projektu niezwłocznie informuje realizatora projektu o zaistnieniu sytuacji, 

która utrudnia lub uniemożliwia udział w projekcie. 

 

VI. DANE OSOBOWE ORAZ MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

1. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie 

swoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 

101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, 

organizacji działań, monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach zarządzania 

projektem, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Związek 

Polskich Artystów Plastyków Okręg Tarnowski z obowiązków wobec Fundacji Rozwoju 

Systemów Edukacji wynikających z umowy nr 2012-1-PL1-LEO03-27841. Powyższa 

zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie 

zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału  

w projekcie. 

3. Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne organizatorom do realizacji 

projektu.  
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4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do rzetelnego wypełniania wszelkich 

dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych (w tym ankiet dotyczących oceny 

projektu i jego rezultatów w trakcie projektu) dostarczanych przez Organizatora, 

Narodową Agencję jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie, o ile badania 

dotyczą realizacji i udziału w projekcie.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg 

Tarnowski. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.  

 

 

 


