
 

 

Rzeszów, dn. 02.03.2015 r.  
 
 

ZMIANY W REGULAMINIE PROJEKTU  
„NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – edycja II” 

nr WND-POKL.08.02.01-18-008/13 
 

Z dniem 02.03.2015 r. Projektodawca – INNpuls Sp. z o.o. – wprowadza następujące zmiany w Regulaminie projektu „NAUKA – 
STAŻ – GOSPODARKA – edycja II”, realizowanym w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer 
wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego:  
 
- zmienia się § 3 pkt 1, który przyjmuje brzmienie:  
1. „Do uczestnictwa w Projekcie zakwalifikowanych zostanie:  

a. 33 osób fizycznych (12 Kobiet; 21 Mężczyzn), spełniających następujące kryteria dostępu, tj.: 

 pełnoletni;  

 zatrudnieni na terenie województwa podkarpackiego; 

 należący do jednej z kategorii: 
o pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny i/lub dydaktyczny uczelni wyższej1 z terenu województwa podkar-

packiego, prowadzący działalność naukową na rzecz jednej z następujących branż strategicznych Podkarpacia: 
elektromaszynowej, w tym lotniczej, turystycznej, spożywczej, chemicznej, informatycznej, zdrowie, eko-
technologie; energooszczędne budownictwo – 17 osób; 

o pracownik przedsiębiorcy2 – 16 osób; 
b. 16 MŚP spełniających kryteria Delegujących na staż.”.  

 
- zmienia się § 7 pkt 1, który przyjmuje brzmienie: 
1. „Nabór Uczestników jest ciągły i trwać będzie w okresie od czerwca 2014 do lutego 2015 r., przy czym nie dłużej niż do zakwali-

fikowania do udziału w projekcie 17 pracowników naukowych (w tym 5 K; 12 M).”. 
 
 
- zmienia się fragment zapisu § 9 pkt 3 od słów „Łączna suma punktów...” do słów „16 osób”, który przyjmuje brzmienie: 
„Łączna suma punktów decydować będzie o miejscu na liście rankingowej Kandydatów należących do kategorii, o której mowa w § 
2 pkt 5a, z zastrzeżeniem, że Kandydaci, którzy nie otrzymają min. 51% przewidzianych punktów podstawowych, zostaną odrzuceni 
na etapie oceny merytorycznej. Do uczestnictwa w Stażu w każdym miesiącu zostanie zakwalifikowanych śr. 2 Kandydatów, przy 
czym łączna liczba Stażystów nie może przekroczyć liczby 17 osób”.”  
 
- zmienia się § 14 pkt 1, który przyjmuje brzmienie: 
1. „Nabór Uczestników jest ciągły i trwać będzie w okresie od lipca 2014 do lutego 2015 r., przy czym nie dłużej niż do zakwalifiko-
wania do udziału w projekcie 16 MŚP oddelegowujących łącznie 16 pracowników przedsiębiorstw (w tym 7 K; 9 M).”.   
 

- zmienia się fragment zapisu § 16 pkt 1, od słów „Łączna suma punktów...” do słów „14 Delegujących na staż” który przyjmuje 
brzmienie: 
„Łączna suma punktów decydować będzie o miejscu na liście rankingowej Kandydatów należących do kategorii, o której mowa w § 
2 pkt 5b, z zastrzeżeniem, że Kandydaci, którzy nie otrzymają min. 51% przewidzianych punktów podstawowych, zostaną odrzuceni 

                                                 
1 W rozumieniu art. 110 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 Nr 164 poz. 1364 z późn. zm.).   
2 W rozumieniu obowiązującego Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. ws. udzielania pomocy publicznej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2010, nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), którym może być:  

 pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

 właściciel pełniący funkcje kierownicze, 

 wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 



 

 

na etapie oceny merytorycznej. Do uczestnictwa w Stażu w każdym miesiącu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 2 Kandyda-
tów, przy czym łączna liczba Stażystów nie może przekroczyć liczby: 
- 16 pracowników przedsiębiorstw i 16 Delegujących na staż. 
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