
REGULAMIN PROJEKTU INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZKOLNEJ 

z dnia 02.09.2019r. 

 
1. Organizatorem Projektu Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej jest Fundacja Wspólnota 
Wielopokoleniowa (KRS: 0000530123) z siedzibą w Pacanowie, ul. Biechowska 8. 
2. Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 

3. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie 

internetowej www.wielopokoleniowa.pl 

 

Koszt udziału w projekcie 

 
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny, co oznacza, że uczestnicy zakwalifikowani do uczestnictwa 

w Projekcie nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z udziałem w nim. 

 

Cel projektu 

 
5. Projekt zakłada zainicjowanie, wzmożenie i sformalizowanie działań związanych z aktywizacją 

społeczną środowisk szkolnych i uczniowskich wspomagających rozwój przedsiębiorczości 

społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiej przedsiębiorczości szkolnej, poprzez 

stworzenie i uruchomienie powszechnie dostępnego, interaktywnego i responsywnego instrumentu 

– Inkubatora Przedsiębiorczości Szkolnej. 

6. Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych postaw 

przedsiębiorczych w środowisku szkolnym. 

7. Cel będzie realizowany przez zaangażowanie 180 uczniów, 18 osób z grona pedagogicznego    i 

dyrekcji w 9 wybranych ponadpodstawowych szkołach o różnych profilach z terenu gmin: Ruda 

Śląska, Zabrze, Dąbrowa Górnicza. 

8. Osiągnięcie celu nastąpi dzięki stworzeniu Inkubatora Szkolnej Przedsiębiorczości działającego 

poprzez: spotkania mentoringowe, opracowanie materiałów, wizyty studyjne, stworzenie modeli 

biznesowych CANVAS, fundraising przedsiębiorstw, konsultacji eksperckich, uruchomienie 

uczniowskich firm, promocję. 

 

Przedmiot projektu 

 
9. Przedmiotem Projektu jest utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości Szkolnej poprzez: 

 9.1. Przeprowadzenie spotkań mentorskich, wizyt studyjnych, warsztatów CANVAS,  

 konsultacji finansowych, doradztwa fundraisingowego, wydarzenia inicjującego działalność 

 testowych przedsiębiorstw szkolnych, prac związanych z obywatelskim projektem  

 nowoczesnych rozwiązań prawnych w obszarze przedsiębiorczości szkolnej. 

 9.2. Stworzenie kompleksowego opisu powołania i działania Inkubatora Przedsiębiorczości 

 Szkolnej przy udziale interesariuszy projektu i powierzonych im zadań. Uruchomienie  

 elektronicznego narzędzia – portal Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej. 
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 9.3. Prace w trakcie warsztatów mentorskich, studyjnych, finansowych, fundraisingowych 

 oraz inicjacyjnych, podczas których poszczególne zespoły szkolne wypracują konkretne  

 modele biznesowe i biznesplany własnych przedsiębiorstw. 

 9.4. Przygotowanie, w ramach spotkań, konsultacji i warsztatów, rekomendacji oraz  

 obywatelskiego projektu nowoczesnych rozwiązań prawnych w obszarze przedsiębiorczości 

 szkolnej. 

 9.5. Dyseminację działań i osiągnięć innowacyjnego modelu Inkubatora Przedsiębiorczości 

 Szkolnej poprzez uruchomienie internetowego serwisu, który umożliwi zainteresowanym 

 kolektywom szkolnym wypracowanie indywidualnej ścieżki przygotowania i uruchomienia 

 nowoczesnego przedsiębiorstwa szkolnego. 

10. Każdy uczestnik weźmie udział w pełnym cyklu szkoleniowym. 

 

Terytorialny i czasowy zakres projektu 

 
11. Projekt realizowany jest na obszarze województwa śląskiego. 

12. Projekt realizowany jest od 01.08.2019 roku do 31.07.2020 roku. 

 

Uczestnicy projektu 

 
13. Uczestnikami projektu są uczniowie (minimum 180 osób) 9 wybranych ponadpodstawowych 

szkół (ogólnokształcących, technicznych i branżowych) zlokalizowanych w 3 gminach: Rudzie 

Śląskiej, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, którzy spełnią następujące kryteria: 

 13.1. Nie posiadają kompetencji, wiedzy i umiejętności (lub są one na niskim poziomie) 

 w obszarze przedsiębiorczości, w tym spółdzielczości uczniowskiej; 

 13.2. Nie posiadają dostępu do narzędzi start-upowych; 

 13.3. Są nieświadomi korzyści płynących z przedsiębiorczości, w tym spółdzielczości  

 uczniowskiej. 

14. Uczestnikami projektu są nauczyciele (minimum 18 osób) 9 szkół, w których projekt będzie 

realizowany, którzy charakteryzują się obszarami niedoborów kompetencyjnych, m. in: praktycznej 

umiejętności badania i tworzenia mikroprzedsiębiorstw, w szczególności przeprowadzania analiz 

rynku, tworzenia powiązań kooperacyjnych, pozyskiwania dóbr i środków, zarządzania finansami 

i logistyką oraz inkubowania innowacji. 

15. Uczestnikami projektu są eksperci (minimum 12 osób) z lokalnych inkubatorów 

przedsiębiorczości (3 inkubatory) oraz podmiotów ekonomii społecznej, które będą partnerami 

projektu. Wśród wspierających ekspertów będą praktycy z zakresu planowania, przedsiębiorczości, 

prawa i finansów. 

16. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci. 

 

Rekrutacja do projektu 

 
17. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od 09.09.2019r. do 

07.12.2019r. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba 

zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc z uwzględnieniem listy rezerwowej. 

 



18. Celem rekrutacji jest zakwalifikowanie Uczestników do łącznie 9 grup szkoleniowych. 

 18.1. Rekrutacja będzie podzielona na obszary: 

  18.1.1. Z terenu gminy Ruda Śląska: 6 nauczycieli oraz 60 uczniów z 3 wybranych  

  szkół ponadpodstawowych + 12 osób na liście rezerwowej; 

  18.1.2.  Z terenu gminy Zabrze: 6 nauczycieli oraz 60 uczniów z 3 wybranych  

  szkół ponadpodstawowych + 12 osób na liście rezerwowej; 

  18.1.3. Z terenu gminy Dąbrowa Górnicza: 6 nauczycieli oraz 60 uczniów 

  z 3 wybranych szkół ponadpodstawowych + 12 osób na liście rezerwowej; 

19. Osoby z list rezerwowych będą automatycznie zgłaszane jako Uczestnicy dla grup szkoleniowych. 

20. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 198 osób + maksymalnie 36 osób na liście 

rezerwowej. Aby być zakwalifikowanym do Projektu należy spełnić kryteria formalne i 

merytoryczne: 

 20.1. Kryteria formalne: przynależność do grupy docelowej (młodzież szkolna pierwszego 

 i drugiego rocznika), złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (w wymaganym czasie 

 i wymaganej formie). 

 20.2. Kryteria merytoryczne: niski poziom kompetencji kandydatów w zakresie   

 przedsiębiorczości, w tym spółdzielczości uczniowskiej, który zostanie określony na  

 podstawie odpowiedzi w ankiecie oraz preteście. 

21. Rekrutacja uczestników będzie realizowana przez Biuro Rekrutacyjne Projektu, które będzie 

przyjmowało zgłoszenia w formie: 

 21.1. Telefonicznej – pod numerem 720-120-720 

 21.2. Bezpośredniej – w Biurze Rekrutacyjnym Projektu w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118 

 21.3. Papierowej - dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura  

 Rekrutacyjnego Projektu w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118. 

 21.4. Elektronicznej – przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:   

 fundacja@wielopokoleniowa.pl 

22. Dokumenty można pobrać ze strony projektu www.wielopokoleniowa.pl lub uzyskać w Biurze 

Projektu, w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118. 

 

Spotkanie rekrutacyjne 

 
23. Na spotkanie rekrutacyjne kandydat zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie dokumenty 

opisane niżej (pkt 25).  

24. W trakcie spotkania potencjalni uczestnicy będą wypełniali ankietę rekrutacyjną oraz pretest, 

których wyniki będą brane pod uwagę, jako jedno z kryteriów rekrutacji do Projektu. 

25. Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć Organizatorowi na etapie rekrutacji, następujące 

dokumenty: 

 25.1. Formularz zgłoszeniowy uczestnika do Projektu - w oryginale, czytelnie podpisany  

 przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego; 

 25.2. Deklaracja uczestnika dotycząca uczestnictwa w Projekcie - w oryginale, czytelnie  

 podpisana przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego; 

 25.3. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku - 

 w oryginale, czytelnie podpisane przez pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego; 
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26. Pełnoletni Uczestnik lub opiekun prawny jest zobowiązany podpisać zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów realizacji i ewaluacji Projektu. Administratorem zebranych danych 

będzie Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa (KRS: 0000530123). 

27. Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla 

Projektu, a także pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki niezbędne do przyjęcia 

kandydata do Projektu. 

28.Dokumenty rekrutacyjne do Projektu można pobrać ze strony internetowej 

www.wielopokoleniowa.pl lub w Biurze Projektu. 

29. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu. 

O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. 

30.Partycypacja każdego z uczestników w projekcie ostatecznie potwierdzona zostanie na 2 dni 

robocze przed rozpoczęciem działań szkoleniowych. W wypadku braku potwierdzenia uczestnik 

zostanie zastąpiony osobą z listy rezerwowej. 

31. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników Projektu decyduje Koordynator Projektu. 

 

Obowiązki Uczestników 

 

32. Każdy uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w całym cyklu szkoleniowym (we wszystkich 

szkoleniach i wizytach studyjnych). 

33. Uczestnik zobowiązany jest przychodzić na szkolenia punktualnie, uczestniczyć w pracach grupy 

szkoleniowej i nie zakłócać ich przebiegu. Zakłócanie przebiegu prac może być podstawą 

wyproszenia Uczestnika oraz uznania absencji na szkoleniu. 

34. Uczestnik zobowiązany jest do podpisywania list obecności na każdych szkoleniach oraz do 

podpisania listy odbioru materiałów dydaktycznych. 

35. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających a także palenie tytoniu i papierosów 

elektronicznych podczas szkoleń oraz uczestnictwo w szkoleniach pod wpływem tych substancji jest 

zabronione. Niespełnienie tego warunku może być podstawą wyproszenia Uczestnika oraz uznania 

absencji na szkoleniu. 

 

Postanowienia końcowe 

 

36.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 

37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy prawa krajowego. 
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